
بلومبرگ با اشاره به لغو تحریم های ایران و باز شدن بازار این کشور رو به تولیدکنندگان 
جهان��ی در ماه های آینده گزارش داد: تولید کنندگان آس��یایی به عن��وان بزرگ ترین برنده 

دوران پساتحریم ایران خواهند بود. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از پای��گاه خبری  بلومبرگ، با لغو تحریم های ایران و باز ش��دن 
ب��ازار این کش��ور رو به تولید کنن��دگان جهانی می توان گفت که تولیدکنندگان آس��یایی 
به عنوان بزرگ ترین برنده دوران پس��اتحریم ایران خواهند بود.  در همین حال، این پایگاه 
خب��ری اعالم کرد که بازار خ��ودروی ایران تمایل زیادی به برنده��ای خارجی دارد و این 
می تواند فرصت مناس��بی را برای خودروس��ازهای آس��یایی فراهم کند.  انتظار می رود در 
 حوزه بازار ساخت و ساز، حجم معامالت ایران با کشورهای آسیایی از رقم ۸۸ میلیارددالر و 
۷۰۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۳ میالدی به ۱۵۴ میلیارد دالر و ۴۰۰ میلیون دالر در سال 
۲۰۱۶ میالدی افزایش یابد.  همچنین پیش بینی می شود، صادرات قطعات خودرو، گوشی 
همراه، یخچال و لوازم خانگی از کش��ورهای آس��یایی به ایران افزایش یابد.  بر این اس��اس 
انتظار می رود تولید نفت و گاز ایران در سال ۲۰۱۶ میالدی ۵.۲ درصد افزایش یابد، این در 
حالی است که این میزان رشد در سال جاری میالدی ۲ درصد گزارش شده است. عالوه بر 
این، اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۰ میالدی از رتبه ۲۹ جهانی به رتبه ۲۲ ارتقا خواهد یافت. 

همزمان با پنجاه و س��ومین مرحله پرداخ��ت یارانه نقدی که ۲۵ تیر صورت گرفت، دور 
جدیدی از حذف یارانه غیرنیازمندان اجرا شد. 

ب��ه گزارش ف��ارس، با توجه به الزام دولت مبنی بر شناس��ایی و ح��ذف افراد پردرآمد و 
غیر نیازمند به یارانه نقدی و همزمان با پنجاه و سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی که در 

۲۵ تیر ۹۴ انجام شد، خانوارهای جدیدی شناسایی و یارانه آنها حذف شد. 
برخی از ش��هروندان در تماس با خبرگزاری فارس از حذف یارانه خود خبر داده و اظهار 
داش��تند: با وجود اینک��ه کارمند بوده و درآمد آنچنانی ندارند و با داش��تن دو فرزند یارانه 

نقدی شان حذف شده است. 
این افراد می گویند حذف یارانه نقدی آنها در سایت یارانه ۱۰اعالم شده است. 

یکی از کس��انی که یارانه نقدی اش قطع ش��ده به فارس گفت: یارانه نقدی من در حالی 
حذف شده که درگیر وام سنگین خرید خانه هستم، اما باجناقم که اخیراً بنز ۱۰۰میلیون 

تومانی خریده همچنان یارانه می گیرد. 
حذف یارانه بگیران غیرنیازمند در حالی این بار به اقش��ار حقوق بگیر و متوس��ط رسیده 
که در دور قبل افراد حذف ش��ده اعضای هیات مدیره شرکت ها و بانک ها، پزشکان، مالکان 

خودروهای خارجی، کسانی که به مسافرت خارج کشور رفته اند و این گونه اقشار بود. 

دور جدید حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند آغاز شد بزرگ ترین برندگان دوران پساتحریم ایران

رویترز: آلمان خواهان احیای هر چه سریع تر روابط سیاسی و اقتصادی با ایران است

پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ مسئله لغو تحریم های 
اعمال شده علیه ایران روزنه های امید بهبود شرایط اقتصادی را...

این روزها فضای رقابتی میان اپراتورهای تلفن همراه کشور به اندازه ای است که هر کدام از آنها منتظر حرکتی از رقیب 
خود هستند تا در سریع ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهند. شاید جالب باشد که این حجم عظیم رقابت حتی میان...

گزارش رقابت پذیری )اقتصادی( جهانی یکی از گزارش هایی است که ساالنه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه می شود. به 
گزارش بورس نیوز مجمع جهانی اقتصاد که بیش از سه دهه است به مطالعه و ارزیابی عوامل موثر در رقابت پذیری ...

ریی��س کل س��ابق بانک مرک��زی با بی��ان اینکه 
 ذخای��ر ارزی بان��ک مرکزی دو س��ال پی��ش باالی
 ۱۰۰ میلی��ارد دالر ب��ود، گفت: دولت مع��ادل ریالی 
پول  های بلوکه شده را قبال از بانک مرکزی گرفته است 

و مجددا نباید ریالی خرج شود. 
محم��ود بهمنی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه 
بخش عمده پول های بلوکه ش��ده ای��ران جزو ذخایر 
بانک مرکزی اس��ت، اظهارداشت: دولت معادل ریالی 
ارزه��ای پرداختی ب��ه بانک مرکزی را در س��ال های 
گذش��ته دریافت کرده و بانک مرک��زی هم این ارز ها 
را به حساب دارایی های خارجی خود که ذخایر کشور 

است، منتقل می کند. 
وی افزود: اگر مجددا معادل ریالی این پول آزاد شده 
از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی به دولت داده 
ش��ود، به معنای این اس��ت که دولت به ازای هر دالر 

دو بار از بانک مرکزی ریال دریافت خواهد کرد. 
رییس کل س��ابق بانک مرکزی با اش��اره به وثیقه 
قراردادن ۲۲ میلیارد دالر از پول های بلوکه شده برای 
فاینانس چین گفت: وثیقه ۲۲ میلیارد دالری فاینانس 
چین هم جزو دارایی های خارجی بانک مرکزی است 
و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزو منابع 

بلوکه شده بانک مرکزی محسوب نمی شود. 
بهمنی در پاس��خ به این س��وال که زمانی که شما 
ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشتید رقم پول  های 
بلوکه ش��ده بانک مرک��زی ۱۰۰ میلی��ارد دالر بود، 
گف��ت: ذخایر بانک مرکزی در آن زم��ان باالی ۱۰۰ 
میلی��ارد دالر بود اما آمار مرتب تغییر می کند و این را 

باید از بانک مرکزی سوال کنید. 
وی ادام��ه داد: هم اکنون رقم دقیق پول های بلوکه 
شده در آن زمان را به خاطر ندارم و پیشنهاد می کنم 
از بان��ک مرک��زی میزان ای��ن پول ها را متناس��ب با 

دوره های زمانی مختلف را جویا شوید. 
رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه از هیچ 
س��ازمان و نهادی به غیر  از بان��ک مرکزی رقم دقیق 
پول های بلوکه شده را نپذیرید، گفت: البته الزم است 
معاون��ت ارزی بانک مرکزی به تفکی��ک منابع بانک 
مرک��زی و منابع دولت رقم دقی��ق از پول های بلوکه 

شده را اعالم کند. 
در همین حال یک نماینده مجلس خبر داد: ولی اهلل 
س��یف رییس کل بانک مرکزی درب��اره رقم پول های 
بلوکه ش��ده ایران در خارج به حجت االس��الم حسن 

روحانی رییس جمهور نامه نوشت. 
عزت اهلل یوس��فیان مال نماینده م��ردم آمل و عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 

اس��المی ضمن اعالم این خبر در تشریح جزییات این 
نامه گفت: آقای سیف به رییس جمهور نامه ای نوشتند 
و طی آن نامه رقم دقیق پول های بلوکه شده ایران در 

خارج از کشور را اعالم کردند. 
ب��ه گفته یوس��فیان مال، رقم پول های بلوکه ش��ده 
 ای��ران در خارج از کش��ور طبق نامه مذک��ور حدودا 

۲۶ میلیارد دالر است. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��ورای اس��المی همچنین در بیان جزییات دیگری 
از این نامه خاطرنش��ان کرد: در ای��ن نامه آمده دلیل 
اظهارات آقای اوباما درب��اره رقم ها تالش آمریکایی ها 

برای تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد ایران است. 
یوس��فیان مال در ادامه گفت وگ��وی خود با فارس با 
بیان اینکه در واقع پول هایی که بدون اما و اگر می تواند 
به خزانه کش��ور ریخته ش��ود همان ۲۶ میلیارد دالر 
است، اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کنم که کل 
رقم پول های ایران در خارج ۱۰۷ میلیارد دالر است اما 
همان طور که گفتم ۲۶ میلیارد دالر از آن پولی است 

که قابلیت واریز به خزانه دارد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه ۲۶ میلی��ارد دالر مطالباتی 
اس��ت که باید پس از توافقات به کش��ورمان بازگردد، 
گفت: این پول در قانون بودجه نیامده و درصورتی که 
به خزانه واریز ش��ده و دولت بخواهد آن را هزینه کند 
باید اصالحیه ای در قانون بودجه به مجلس ارائه کند. 

یوس��فیان مال بر لزوم وجود برنامه برای هزینه رقم 
یاد ش��ده تأکید ک��رد و گفت: دولت بای��د با توجه به 
سیاست های کلی نظام و همچنین قوانین تالش خود 
را برای هزینه پول ها درصورتی که به خزانه واریز شود 

به کار گیرد. 
نماینده م��ردم آمل در مجلس ش��ورای اس��المی 
همچنی��ن توضیح داد که پول های ای��ران در خارج از 
کش��ور بر سه قس��م است و آن سه قس��م را این گونه 
توضیح داد:  »دس��ته اول پول هایی اس��ت که ما بابت 
تضمین گذاشته ایم یعنی مثال می خواستیم قطعه ای را 
خریداری کنیم که برای تضمین پولی را گذاشتیم که 

به این اقدام ال سی هم می گویند.« 
وی اضافه کرد: دس��ته دوم هم��ان پول های بلوکه 
ش��ده اس��ت که به دلیل تحریم ها جلوی ورود آن به 
کشور گرفته شد، دسته سوم نیز پول هایی است که در 
واقع ما پس از صادرات کس��ب کردیم که اکنون اجازه 

نمی دهند آن پول به کشور بازگردد. 
یوس��فیان مال اع��الم کرد که رق��م تمامی پول های 
یاد ش��ده ۱۰۷ میلیارد دالر است اما پولی که پس از 

توافقات به ایران می رسد ۲۶ میلیارد دالر است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی کش��ور برای شرکت 
در جلس��ه س��االنه صندوق اوپک به منظور توسعه 
بین الملل��ی  )OFID(راهی وی��ن پایتخت اتریش 
ش��د. به گزارش ایس��نا، محمد خزاعی معاون وزیر 
اقتص��اد و ریی��س کل س��ازمان س��رمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی وفن��ی ایران، وزیر اقتصاد را در 

این سفر همراهی می کند. صورت های مالی صندوق 
اوپک، انتخاب حسابرسان مستقل، گزارش وضعیت 
صندوق مش��ترک برای تجارت، حس��ابداری منابع 
مالی صندوق اوپک، انتخ��اب رییس و نایب رییس 
شورای وزیران، از جمله مباحث دستور کار نشست 

مذکور است. 

وزیر اقتصاد برای شرکت در اجالس ساالنه صندوق اوپک راهی وین شد

فقدان استراتژی مهلک است

مدیریت مطالبات مردمی در دوران پسا تحریم  

سبقت »یک« از 5+1
آلمان ها برای سرمایه گذاری در بخش انرژی و خودروسازی به ایران آمدند

س��رانجام س��د امتناع کش��ورهای غربی 
درمقابل همکاری تج��اری و صنعتی با ایران 
شکس��ته ش��د و آلمان به عنوان نخس��تین 
 کش��ور از گروه ۱+۵ برای از سر گرفتن ارتباط
تجاری – اقتصادی اش گام نخست را برداشت. 
آلمانی ها پیش ازتحریم بزرگ ترین شریک 
تج��اری ایران بودن��د و حجم تج��ارت بین 
دو کش��ور تا ۲.۸میلیارد دالر می رس��ید و 
احتمال می رود که درصدد بازیابی این عدد 

در آینده ای نزدیک باشند. 
دیروز وزی��ران خارجه کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا توافق هسته ای کشورهای ۵+۱ 
با ایران را تصویب کردند، چند س��اعت پس 
از آن نیز ش��ورای امنیت سازمان ملل توافق 
هسته ای ایران و ۱+۵ را به تصویب رساند. در 
همین روز هیأت اقتصادی – سیاسی آلمانی 
برای بررس��ی سریع ش��رایط همکاری های 
اقتصادی به کش��ورمان س��فر کرده اس��ت. 
زیگمار گابریل، قائم مق��ام صدراعظم آلمان 
)آنگال مرکل( که وزیر اقتصاد و انرژی این کشور 
نیز هست ریاست هیأت آلمانی را بر عهده دارد 
و در روز نخس��ت جلس��ه هایی با وزیر نفت، 

 وزیر نی��رو و وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
داش��ته و اعالم کرده که  » خودروس��ازی و 
ان��رژی در صدر عالیق ش��رکت های آلمانی 
برای حضور در ایران است«. فعاالن اقتصادی 
آلمان اعالم کرده اند که بعد از رفع تحریم ها 
نقش  » فروش��نده محصوالت«  ب��ه ایران را 
نخواهند داشت، بلکه همکاری های اقتصادی 

 » ماندگار و پایدار« را دنبال خواهند کرد. 
 بیژن زنگن��ه، وزیر نفت در دی��دار با این 
هیأت با تأکید بر اینکه پتروشیمی های ایران 
با تجهیزات س��ه ش��رکت آلمانی »لینده«، 
 »لورگ��ی« و »اوده« ب��وده به ش��رکت های 
آلمانی توصیه کرد تا با ثبت شرکت در ایران 
و مشارکت با شرکت های ایرانی از تسهیالت 

بیشتری استفاده کنند. 
»توسعه ظرفیت نیروگاهی« و » بهره وری 
از منابع آب« ه��م از جمله پیش��نهاد هایی 
بودکه حمی��د چیت چیان، وزی��ر نیرو برای 
هیأت آلمانی مط��رح کرد و گف��ت:  » ما در 
زمینه انتقال فناوری به شکل سرمایه گذاری 
مس��تقیم یا به ش��کل س��هم ۱۰۰درصدی 
متعلق به ش��رکت های آلمانی یا مشارکت با 

شرکت های ایرانی همکاری کنیم.«
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در دیدار با هیأت آلمانی 
 تأکید کرد که جمهوری اسالمی استراتژی 
۱۰ س��اله ب��رای اه��داف صنع��ت، معدن 
وتجارت ترسیم کرده و خوشبین هستیم که 
بتوانیم در دوره جدید، همکاری بیشتری با 

شرکت های آلمانی داشته باشیم.« 
در این نشس��ت ها معاونان وزرا نیز حضور 
داش��تند که به بح��ث پیرام��ون چگونگی 
رابطه تجاری می��ان دو کش��ور پرداختند. 
مه��دی کرباس��یان، معاون وزی��ر صنعت و 
رییس سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ایران  )ایمی��درو( با تأکید بر 
اینکه هیأت آلمانی باالترین هیأت رس��می 
پس از اعالم بیانی��ه جامع اقدام مش��ترک 
است که به ایران س��فر کرده، اظهار داشت: 
 » سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی 

محور مذاکرات با هیأت آلمانی است.« 
دانیل برنبک، مدیرعامل ات��اق بازرگانی و 
صنایع ایران و آلمان نی��ز گفته که ۵ میلیارد 
یورو از اقالم م��ورد نیاز ایران ب��ه محض لغو 

تحریم ها ب��ه ایران صادر خواهد ش��د. این در 
حالی است که مجتبی خس��روتاج قائم مقام 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از هدف گذاری 
آلمان برای رسیدن به حجم ۱۰ میلیارد دالر 
در کل روابط تجاری خود ب��ا ایران خبر داد و 
گفت: عملیاتی شدن این موضوع به طرح ها و 
سیاس��ت های ایران در بخش سرمایه گذاری 
خارجی که مورد تأیید آنها باشد، بستگی دارد. 
اولریش گریلو، رییس فدراس��یون صنایع 
آلمان با تأکید بر اینک��ه صنایع آلمان برای 
سرمایه گذاری در ایران به تصمیم رسیده اند، 
گفت:  » مهم ترین انتظار صنایع آلمان از ایران 
فراهم کردن سیستم روش��ن پولی و بانکی، 
قوانین مشخص و ثابت و پایبندی به تعهدات 
است.« وی افزود: اعتماد متقابل، شرط تداوم 
همکاری ه��ا اس��ت. زیگمار گابری��ل گفت: 
 » گام بعدی در بهار س��ال آینده است یعنی 
زمانی که تحریم ها از بین رفته و محدودیت 
ش��رکت های غیر آمریکایی برای فعالیت در 

ایران برداشته شود.«
گزارش ه��ای بیش��تر را در صفحه ه��ای 

۵ و ۷ بخوانید. ،۳،۲

رویترز در گزارشی نوش��ت: زیگمار گابریل 
که وزیر اقتصاد آلمان اس��ت، نخستین چهره 
شاخص یک دولت بزرگ غربی است که پس 
از توافق هسته ای تاریخی هفته گذشته میان 
ایران و کش��ورهای ۱+۵ به تهران س��فر کرده 
است.  این توافق با وجود مخالفت شدید رژیم 
صهیونیس��تی که آلمان روابط نزدیکی با آن 
دارد، حاصل شد و آلمان را در موقعیت ظریفی 
قرار داد، زیرا این کش��ور ت��الش دارد پس از 
بن بست ۱۲ ساله ای که بر سر برنامه هسته ای 
ایران وجود داشت و طی آن به دلیل تحریم ها، 
تجارت و سرمایه گذاری به میزان چشمگیری 
کاهش پیدا کرد، فرصت های تجاری جدیدی 

را به دست آورد. 
براساس این گزارش، وی خطاب به گروهی 
از بازرگانان آلمانی و ایرانی در تهران گفت: اگر 
نخواهی��د درباره چنی��ن موضوعاتی صحبت 
کنید، نمی توانید در بلندمدت روابط اقتصادی 

خوبی با آلمان داشته باشید. 
به نوشته رویترز، با این همه معاون صدراعظم 
آلمان با همراه آوردن نماین��دگان گروه های 
صنعتی و مقامات شرکت های آلمانی در سفرش 
به تهران، این پیام قوی را ارس��ال می کند که 
آلمان خواهان احیای هر چه س��ریع تر روابط 

سیاسی و اقتصادی با ایران است. 
گابریل توافق هسته ای تاریخی را نخستین 
گام بزرگ توصیف کرد و گفت اکنون افزایش 

تجارت میان دو کشور امکان پذیر است. 
به گفته گابری��ل، توافقی که می��ان ایران و 
کش��ورهای گ��روه ۱+۵ حاص��ل ش��د، بنای 
عادی سازی روابط اقتصادی با ایران را گذاشت. 
گروه های صنعت��ی آلمان اع��الم کرده اند، 
صادرات این کشور به ایران ممکن است در چند 
سال آینده چهار برابر شود و شرکت هایی مانند 
فولکس واگن و زیمن��س و همچنین هزاران 
شرکت کوچک تر مش��تاق حضور پررنگ در 

ایران و صادرات به این کشور هستند. 
آلم��ان زمان��ی یک��ی از بزرگ تری��ن 
تامین کنندگان ایران خارج از آسیا بود اما در 
سال ۲۰۰۷ موقعیتش را به چین واگذار کرد که 
اکنون ۱۵ تا ۲۰ برابر آلمان به ایران کاال صادر 
می کند.  اریک شوایتزر، مدیر اتاق بازرگانی و 
صنعت آلمان گفت: سفر گابریل به تهران نشانه 
بسیار خوبی برای شرکت ها است و اگرچه روابط 
تجاری میان آلمان و ایران فورا افزایش نخواهد 
 یافت، اما ممکن اس��ت طی دو س��ال بیش از 
دو برابر ش��ود و ارزش آن به ۶ میلی��ارد یورو 
برس��د، در حالی که در میان مدت می تواند به 

۱۰ میلیارد یورو هم صعود کند. 
به گفته تحلیلگران دویچه بانک، اگر صادرات 
آلمان به ایران به س��طح پی��ش از تحریم یک 
 دهه قبل بازگردد، به معنای ۴.۵ میلیارد یورو  
)۴.۹ میلی��ارد دالر( درآم��د باالت��ر ب��رای 

شرکت های آلمانی خواهد بود. 

بلومب��رگ اخیرا در گزارش��ی به اش��تیاق 
خودروسازان بزرگ آلمانی شامل فولکس واگن 
و بی. ام. دبلیو برای حضور در بازار ایران اشاره 
کرده و نوش��ته بود ب��رای فولک��س واگن که 
بزرگ ترین خودروساز اروپاست، فروش خودرو 
در ایران به رشد در خارج بازارهای بزرگی مانند 

اروپا و آمریکای شمالی کمک خواهد کرد. 
فولکس واگن در پاسخ به پرسش بلومبرگ 
درباره حض��ور در ایران اعالم ک��رده بود، این 
ش��رکت تحوالت جاری را تحت نظ��ر دارد، با 
این همه هنوز تصمیم��ی در این باره نگرفته و 
اقدامات بیش��تر احتمالی از سوی این شرکت 
با تحوالت آتی مش��خص خواهند شد. دایملر 
به این پایگاه خبری آمریکای��ی اعالم کرد در 
حال حاضر، مبادالت محدودی در ایران دارد. 
بی. ام. دبلیو هم اعالم کرد س��رگرم بررس��ی 
اوضاع در ایران است و ممکن است در بلندمدت 

وارد بازار این کشور شود. 

بـــرای مدیـران

بـــرای رسمایه گذاران

اکفه مدیـران

 مقایسه عملکرد و استراتژی های
بازاریابی اپراتورها در ماه رمضان
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مدیریت بازار 
با بازارپردازی 
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بانک در بورس 
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جزییات پول های بلوکه شده ایران

رقم پول های آزاد شده 26 میلیارد دالر است



مذاک��رات  نخس��ت  دور 
وزارت نف��ت با هی��ات آلمانی 
روز گذش��ته برگ��زار ش��د که 
مهم ترین دس��تاورد آن انتقال 
دانش و تکنولوژی صنعت نفت 
از کش��ور آلمان و صدور مجوز 
در  بخش خصوص��ی  حض��ور 
باالدس��تی نفت ب��ود. نماینده 
بخش خصوص��ی در ای��ن باره 
رسما اعالم کرد که در صورت 
ش��رکت های  س��رمایه گذاری 
خارج��ی باید نیمی از خدمات 
فنی و مهندسی از داخل تامین 
شود. پیش از دستیابی به توافق 
هسته ای خبرهایی مبنی بر اعالم 
آمادگی و اظهار عالقه برخی از 
کشورها و شرکت های معتبر در 
حوزه نفت برای س��رمایه گذاری 
در ایران ش��نیده می ش��د، حال 
ب��ا توافق ص��ورت گرفته میان 
ای��ران ب��ا کش��ورهای 1+5 و 
آمری��کا، کش��ور آلمان با هیاتی 
60نف��ره برای مذاک��ره با ایران 
وارد کشور شده است. نخستین 
دور از دیدارهای چندجانبه این 
هیات آلمانی با وزیر نفت ایران 
روز گذش��ته در ساختمان این 
وزارتخان��ه با حضور مس��ئوالن 
نفت��ی، اعضای ات��اق بازرگانی و 
60 ش��رکت ایران��ی و آلمانی با 
موض��وع نحوه همکاری های دو 

کشور برگزار شد. 
در ای��ن دی��دار وزی��ر نف��ت 
از ریی��س انجم��ن س��ازندگان 
تجهیزات نفت رسما دعوت کرده 
ب��ود. رضا پدی��دار درباره دعوت 
صورت گرفته به »فرصت امروز« 
گفت: رویکرد وزیر نفت نس��بت 
به بخش خصوصی و ظرفیت های 
موج��ود در ای��ن بخ��ش کامال 
مثب��ت اس��ت و م��ا امیدواریم 
ب��ا ورود ش��رکت های آلمان��ی 
برای فعالی��ت در صنعت نفت، 
فضای کار برای بخش خصوصی 
داخل��ی مح��دود نش��ود و فضا 
ب��رای انتقال دانش و تکنولوژی 
نی��ز مهیا ش��ود و همکاری های 
م��ا ب��ا وزارت نفت نیز توس��عه 
یابد. در همین راس��تا قرار شده 
ت��ا بخش خصوص��ی در صورت 
توانای��ی برای س��رمایه گذاری 
مالی در باالدس��تی صنعت نفت 

نیز حضور داشته باشد. 
انجمن س��ازندگان  ریی��س 

تجهی��زات نف��ت دی��دار هیات 
ارزیاب��ی  مثب��ت  را  آلمان��ی 
ک��رد و در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
بخش خصوص��ی ب��رای تعامل 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی نیاز 
ب��ه هم��کاری وزارت نفت دارد 
ی��ا اینکه برنام��ه مفصلی برای 
ارتباط با ش��رکت های خارجی 
دارد، اظهار کرد: در حال حاضر 
ش��ناخت از شرکت ها آغاز شده 
اس��ت و بعد از ش��ناخت ارتباط 
برق��رار خواهد ش��د، البته این 
کار زمان ب��ر اس��ت.  پدی��دار با 
اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت های 
خارجی می  توانند در باالدستی 
نفت )اکتش��اف و اس��تخراج( با 
حف��ظ مالکیت و تولید صیانتی 
فعالیت داش��ته باش��ند، تاکید 
کرد: بخش خصوصی داخلی نیز 
می تواند در استخراج و اکتشاف 
نف��ت ورود کند البته حضور در 
باالدس��تی صنعت نفت منوط 
ب��ه س��رمایه گذاری اس��ت که 
در ح��ال حاض��ر این ت��وان در 
بخش خصوص��ی وجود ندارد، با 
این حال ش��رکت های خارجی 
در ص��ورت س��رمایه گذاری در 
این حوزه باید نیمی از خدمات 
فنی و مهندس��ی مورد نیاز را از 

داخل تامین کنند. 

توجه به بخش خصوصی 
بیش از بخش دولتی 

وی ادام��ه داد: آنچه در این 
دیدار اهمیت داش��ت توجه به 
ظرفی��ت بخش خصوصی بیش 
از بخش دولتی بود به طوری که 
مسئوالن آلمانی نیز بر اهمیت 
تاکید  بخش خصوصی  فعالیت 

داش��تند و خواس��تار توس��عه 
بخش خصوصی  دو  هم��کاری 

کشورها شدند. 
وزی��ر  گابری��ل،  زیگم��ار 
اقتص��اد و ان��رژی آلم��ان نیز 
در ای��ن دی��دار بااش��اره ب��ه 
اینک��ه عالق��ه آلمانی ها برای 
ازس��رگیری رواب��ط اقتصادی 
با تهران بس��یار اس��ت، افزود: 
ش��رکت های آلمان��ی فناوری 
را ب��ه ای��ران می آورند و باید از 
ای��ن طریق نیز همکاری ها در 
بخش های فرهنگی و اجتماعی 

را نیز گسترش دهیم. 
وی درباره برنامه های جدی 
ب��رای همکاری ه��ا در بخ��ش 
صنعت، گفت: مهم ترین تاریخ 
بعدی بهار آینده خواهد بود که 
تحریم ها لغو و محدودیت های 
ش��رکت های  پی��ش روی 
غیر آمریکای��ی برای فعالیت در 

ایران برداشته می شود. 
جلس��ه  ای��ن  در  البت��ه 
نماین��دگان آلمان��ی با توجه به 
باالی س��رمایه گذاری  ظرفیت  
در ای��ران خواس��تار ورود جدی 
در طرح های توس��عه ای شدند 
و تمای��ل خ��ود را ب��رای حوزه 
باالدستی و پایین دستی نفت و 
صادرات تکنولوژی و محصوالت 

پتروشیمی اعالم کردند. 

خوراک ارزان پتروشیمی 
در ایران 

همچنین در این دیدار بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، با اش��اره به 
افزای��ش تولی��د گاز ب��ه 120 
میلی��ون مترمکع��ب در روز، 
گفت: براس��اس برنامه شش��م 

توس��عه و در صورت اس��تفاده 
از فناوری نوین کش��ور آلمان 
این ظرفیت تا 600 میلیون در 
روز قابل ارتقا اس��ت همچنین 
کشور آلمان می تواند در زمینه 
پاالی��ش نف��ت، بهینه س��ازی 
مص��رف انرژی، انرژی های نو و 
آموزش فنی و مدیریتی با ایران 

همکاری داشته باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه نیروی 
انس��انی ایران در صنعت نفت 
عالقه زی��ادی برای همکاری 
آلمان��ی  ش��رکت های  ب��ا 
دارد، تاکی��د ک��رد: خ��وراک 
پتروش��یمی در ایران بس��یار 
و ش��رکت های  اس��ت  ارزان 
آلمانی می توانند با مش��ارکت 
ش��رکت های ایران��ی در این 

حوزه سرمایه گذاری کند. 
براساس گزارش ارائه شده 
توسط معاونت پتروشیمی به 
هی��ات آلمانی، در حال حاضر 
ظرفی��ت  ت��ن  60میلی��ون 
تولید محصوالت پتروش��یمی 
در کش��ور وج��ود دارد ک��ه 
40میلیون تن به بهره برداری 
ب��رای  همچنی��ن  رس��یده، 
20میلی��ون  از  بهره ب��رداری 
ت��ن دیگ��ر ب��ه 32میلی��ارد 
دالر س��رمایه گذاری خارجی 
برنام��ه  در  اس��ت.  نی��از 
شش��م توس��عه برای صنعت 
پتروش��یمی 60میلی��ون تن 
هدف گذاری ش��ده اس��ت که 
س��رمایه  الزم برای تحقق آن 
نی��ز 39 میلیارد دالر تخمین 

زده شده است. 
زنگنه همچنین در حاش��یه 
دیدار مش��ترک ایران و هیات 

آلمان��ی در جمع خبرنگاران با 
بی��ان اینکه س��د تحریم ها در 
حال فروریختن اس��ت، گفت: 
نخس��تین اق��دام در زمین��ه 
عملیات��ی بعد از این مذاکرات 
رواب��ط بی��ن ش��رکت های دو 
کش��ور من��وط به حل ش��دن 
مسائل بانکی و بیمه ای است. 
وی زمان برگزاری پنجمین 
اجالس مشترک ایران و آلمان 
را اواخر تابستان یا اوایل پاییز 
امسال اعالم کرد و افزود: ایران 
هیچ گاه به صورت مس��تقیم به 
آلم��ان نف��ت ص��ادر نک��رده 
اس��ت، بلکه صادرات از طریق 
واس��طه ها بوده اس��ت؛ ضمن 
اینک��ه ایران دغدغ��ه ای برای 

صادرات نفت ندارد. 
وی با اشاره به پیشینه حضور 
ش��رکت های آلمانی در صنعت 
نفت ایران افزود: ش��رکت های 
آلمان��ی عالقه مند به حضور در 
بخش های مختلف پتروشیمی، 
نفت و تامین تجهیزات هستند 
که در س��ال های اخیر آن را از 
دس��ت داده و هم اکنون تالش 
می کنند آن را دوباره به دست 
بیاورند. وزیر نفت درباره تقاضای 
برخی از کشورهای اروپایی برای 
حضور در ایران گفت: شرکت های 
زیادی خواستار حضور در ایران و 
مذاکره با ما هستند، البته هیات 
آلمان یک هیات کش��وری و در 

سطح سیاسی است. 
در این نشس��ت وزیر نفت و 
قائم مق��ام صدراعظم آلمان بر 
حل مسائل بانکی وبیمه ای نیز 
تاکید داش��تند. هیات آلمانی 
ش��ب گذش��ته با انجمن های 
صنعت  تجهیزات  س��ازندگان 
نف��ت، مش��اوران، پیمانکاران 
صنع��ت نف��ت و اعض��ای اتاق 
بازرگان��ی ای��ران و ته��ران در 

هتل آزادی دیدار کردند. 
از آنج��ا ک��ه ای��ران دومین 
ذخی��ره گاز دنی��ا ب��ه می��زان 
18درص��د و معادل 10درصد 
ذخای��ر نف��ت را دارد از دی��د 
س��رمایه گذاران کشوری غنی 
ب��رای س��رمایه گذاری اس��ت 
از این رو بدون ش��ک در آینده 
نزدی��ک کش��ورهای زی��ادی 
عالقه من��دی خ��ود را ب��رای 
س��رمایه گذاری اع��الم خواهد 

کرد. 

وزارت نفت میزبان هیات آلمانی

صدور مجوز حضور بخش خصوصی در باالدستی نفت

وزی��ر نف��ت از رونمای��ی قراردادهای 
جدی��د نفت��ی )IPC( در ش��هریورماه 
خب��ر داد و گفت: ظرفی��ت تولید نفت 
ای��ران در آینده ای نزدیک به 4میلیون 
و ٧00هزار بشکه در روز خواهد رسید. 
به گزارش ش��انا، بیژن زنگنه دیروز 
در جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران 
ب��ا هیات عالی رتب��ه بخش خصوصی و 
دولتی آلمان با اش��اره به اینکه ایران 
دارای نخستین ذخایر هیدروکربوری 
جهان است و خود را در مقابل امنیت 
انرژی جهان مس��ئول می داند، تصریح 
ک��رد: تولی��د گاز در ایران ظرف س��ه 
 1000 از  بی��ش  ب��ه  آین��ده  س��ال 
میلیون مترمکع��ب در روز می رس��د، 
همچنی��ن قرار اس��ت تولی��د نفت در 
آین��ده ای نزدیک به 4میلیون و ٧00 

هزار بشکه در روز برسد. 
امیدواری��م  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
ش��رکت های آلمان��ی پ��س از رونمایی 
قرارداده��ای جدید نفتی در پروژه های 
صنع��ت نفت حض��ور پیدا کنند، درباره 
زمینه های حضور ش��رکت های آلمانی 
ه��م گف��ت: س��رمایه گذاری در بخش 
پتروش��یمی، پاالی��ش، ذخیره س��ازی، 
بهینه س��ازی مص��رف انرژی، توس��عه 
انرژی ه��ای ن��و و... طرح های متعددی 
هس��تند که با شرکت های آلمانی برای 

انجام آن مشارکت خواهیم داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا نه تنها برای 
ش��رکت های بزرگ آلمانی برنامه داریم 
بلکه روی شرکت های کوچک و متوسط 

آنها نیز برای انجام پروژه هایی در ایران 
حس��اب ویژه ای باز کرده ایم، گفت: در 
 EPC زمینه پیمانکاری و ش��رکت های
به مصلحت شرکت های آلمانی است که 
در ای��ران شرکت ش��ان را ثبت کنند یا 
در کنار ش��رکت های ایرانی حضور پیدا 

کنند.
وی اف��زود: ش��رکت های آلمان��ی در 
زمینه س��اخت تجهیزات و ماشین آالت 
فق��ط ب��ه بازار ایران توج��ه نکنند بلکه 
می توانند از ظرفیت ایران برای پوشش 

تمام منطقه استفاده کنند. 
زنگن��ه تصریح کرد: روابط اقتصادی، 
بازرگانی و فرهنگی بین دو کشور ایران 
و آلم��ان پ��س از تواف��ق ای��ران و 5+1 
نش��ان دهنده رواب��ط خوب دو کش��ور 
در گذش��ته است. وزیر نفت با یادآوری 
اینکه ظرفیت تولید گاز س��ال گذش��ته 
120 میلی��ون مترمکع��ب افزایش پیدا 
کرده اس��ت، اف��زود: افزایش این مقدار 
گاز از بخ��ش خش��کی و دری��ا توس��ط 
ش��رکت های ایرانی کار س��ختی بود اما 

به خوبی انجام شد. 
وی با بیان اینکه ایران دارای نیروهای 
تحصیلکرده بسیار ارزشمندی است که 
ش��رکت های آلمان��ی می توانند از آنها 
اس��تفاده کنند، لزوم ارتباط دو کش��ور 
را حل مس��ائل بانکی و بیمه ای عنوان 
و اظه��ار ک��رد: امیدواری��م این موضوع 
هر چه س��ریع تر حل ش��ود تا بالفاصله 
هم��کاری ش��رکت ها پ��س از حل این 

موضوع تسهیل شود. 

 مع��اون وزی��ر نف��ت با بی��ان اینکه با 
قیمت ه��ای فعلی صادرات گاز به اروپا از 
طریق خط لوله مقرون به صرفه نیس��ت، 
 LNG گفت: اگرچه صادرات گاز از طریق
به اروپا صرفه اقتصادی دارد اما ایران فاقد 
LNG است. به گزارش ایسنا، امیرحسین 
زمانی نیا در حاشیه جلسه هیأت بازرگانی 
ایران و آلمان درباره صادرات گاز به آلمان 
توسط ایران تصریح کرد: صادرات گاز به 
آلمان یک برنامه بلندمدت است که باید 

مقرون به صرفه باشد. 
وی گف��ت: ب��ا قیمت های فعلی نفت 
و گاز، ص��ادرات گاز ب��ه آلمان پروژه ای 
مقرون به صرفه نیست مگر آنکه شرایط 
ع��وض ش��ود و ص��ادرات گاز ب��ه اروپا 

به صورت LNG  انجام شود. 
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت در پاس��خ به س��وال ایسنا مبنی بر 
اینکه آیا در ش��رایط فعلی صادرات گاز 
به صورت LNG دارای صرفه اقتصادی 
است؟  گفت: می تواند به صرفه باشد اما 
در حال حاضر صنعت LNG نداریم. 

وی در ادام��ه درباره اینکه مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی ص��ادرات گاز ای��ران از 
مذاکره با یک ش��رکت بزرگ در زمینه 
LNG خب��ر داده اس��ت، اظه��ار کرد: 
ایران یک برنامه بزرگ LNG دارد که 
به خاطر تحریم ها راکد مانده اس��ت و 
درصورتی ک��ه تعامالت صورت بگیرد و 
تفاهمات انجام و قراردادها منعقد شود 
پروژه ایران LNG  عملیاتی خواهد شد.  
زمانی نی��ا به دیدار هیأت آلمانی با وزیر 

نیرو، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، رییس مجلس شورای 
اس��المی، وزیر امور خارجه، رییس کل 
بانک مرکزی و رییس جمهور کشورمان 
اش��اره و تصریح کرد: در همه زمینه ها 
پروژه هایی تعریف ش��ده اس��ت اما این 
سفر یک سفر سیاسی برای آماده سازی 
مقدمات انجام پروژه ها و قراردادها است 
و همان ط��ور که قائم مق��ام صدراعظم 
آلمان تأکید کرد امیدوارم س��فر بعدی، 
سفر مسئوالن تجاری، اقتصادی و بانکی 

آلمان به کشورمان باشد. 
مع��اون امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نف��ت ب��ه حضور تع��دادی از صنعتگران 
آلمانی در این هیأت آلمانی اشاره و اظهار 
کرد: رؤس��ای صنعتگران بزرگ آلمان در 
این سفر حضور داشتند تا قرارهایی را با 
طرف های ایرانی تنظیم کنند.  زمانی نیا 
تأکید کرد: درواقع این یک سفر سیاسی 
اس��ت تا نش��ان ده��د ج��و بین المللی 
در م��ورد ای��ران تغییر ک��رده و ایران به 
جایگاهی که شایسته اش بوده رسیده یا 
در آینده نزدیک خواهد رسید و تعامالت 
اقتص��ادی،  تج��اری و فرهنگی به حالت 
عادی و معمولی بر خواهد گشت.  وی با 
بیان اینکه وزارت نفت اکنون در موقعیت 
عادی و معمولی قرار گرفته است، اضافه 
کرد: در این ش��رایط هم��ه قراردادهایی 
ک��ه وزارت نف��ت منعقد می کند در طرح 
بین المللی رقابتی خواهد بود و مالحظه 
بعدی ما توانمندسازی شرکت های داخلی 

خواهد بود. 

قراردادهای جدید نفتی شهریورماه رونمایی می شود

  افزایش ظرفیت تولید نفت ایران
به ٤,٧ میلیون بشکه در روز

معاون وزیر نفت:   
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بازار نفت

ایران و آلمان در حوزه انرژی و آب 
همکاری می کنند

وزیر نیرو گفت: با رفع موانع در زمینه هس��ته ای، 
جمه��وری اس��المی ای��ران و آلم��ان در زمین��ه آب، 
ب��رق، انتق��ال نوآوری و فن��اوری و کارهای مطالعاتی 
و تحقیقات��ی در زمین��ه ان��رژی ب��ا یکدیگر همکاری 

خواهند کرد. 
به گزارش ایرنا، حمید چیت چیان در دیدار با هیات 
بلندپایه آلمانی به ریاس��ت زیگمار گابریل قائم مقام 
صدراعظ��م و وزی��ر اقتصاد انرژی آلمان افزود: در این 
نشست مقرر شد در زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی 
در ای��ران، به��ره وری از مناب��ع آب و انتق��ال فناوری 
به ش��کل س��رمایه گذاری مس��تقیم یا به شکل سهم 
صددرصد متعلق به ش��رکت های آلمانی یا مش��ارکت 

با شرکت های ایرانی همکاری کنیم. 
وی تأکی��د کرد: قوانین روش��نی در مورد تضمین 
س��رمایه گذاری خارج��ی در ای��ران وج��ود دارد که 
می تواند زمینه همکاری دو کش��ور را در بخش های 

یادشده افزایش دهد. 
وی ادامه داد: در زمینه انتقال فناوری، ایران و آلمان 
همکاری خوبی با یکدیگر داش��ته اند و حضور شرکت 
مپنا تاییدی بر این موضوع است. وزیر نیرو با اشاره به 
سابقه همکاری ایران و آلمان گفت: متاسفانه به دلیل 
برخی از مسائل، این روابط در چند سال گذشته دچار 
رکود شده بود اما خوشبختانه این موانع هم اکنون رفع 

شده و می تواند به شکل گذشته برگردد. 
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه حض��ور بلندپایه 
اقتصادی آلمان در ایران تحرک فوق العاده ای را بین 
دو کش��ور ایجاد می کند که منجر به توس��عه سیاسی 

و اقتصادی میان دو کشور می شود. 
وی اظهار داشت: خوشبختانه شرکت های ایرانی و 
آلمانی تجربه خوبی در همکاری با یکدیگر داشته اند 
که برخی از این همکاری ها شامل حضور شرکت های 
زیمن��س و فوردلن��د در ایران می ش��ود.  چیت چیان 
گفت: شرکت زیمنس همواره حضور خوبی در ایران 
داش��ته و س��اخت ترانس ها در ایران و انتقال فناوری 
در این بخش موجب رش��د ش��رکت مپنا که س��اخت 

نیروگاه ها را در ایران برعهده داشته شده است. 
وزی��ر نیرو با اش��اره به هم��کاری زیمنس با ایران در 
س��اخت ترانس ها و دیگ��ر ظرفیت های همکاری میان 
دو کش��ور اف��زود: س��اخت لکوموتیو در مپن��ا از دیگر 
همکاری های مش��ترک ص��ورت گرفته میان دو طرف 
اس��ت.  وی درخصوص توان تخصصی ش��رکت آلمانی 
فوردلند نیز اظهار داشت: این شرکت در انتقال فناوری 
توربین 2.5 مگاواتی در ایران مش��ارکت داش��ته است.  
چیت چیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت 
صنایع آب کشور اشاره کرد و گفت: ساخت شیرآالت، 
لوله های اتصاالت و تصفیه خانه فاضالب از کارهای موفق 
مپن��ا بوده که نش��ان می دهد ای��ران و آلمان همواره با 
یکدیگر مناسبات متعددی در زمینه تکنولوژی داشته اند. 

معاون وزیر نیرو خبر داد
 ابالغ نرخ خرید تضمینی انرژی 
تجدید پذیر ازسوی وزیر نیرو 

 مع��اون وزی��ر نی��رو در امور برق گف��ت: در هفته 
جاری نرخ خرید تضمینی انواع انرژی های تجدید پذیر 
توس��ط وزیر نیرو اعالم می ش��ود و برای کس��انی که 
از محصوالت س��اخت داخل در نیروگاه های بادی و 
خورشیدی استفاده می کنند نرخ تضمینی برق توسط 
وزارت نیرو 15درصد بیش��تر از کس��انی اس��ت که از 

محصوالت خارجی استفاده می کنند. 
به گزارش ایس��نا، هوش��نگ فالحتیان در حاش��یه 
مذاک��رات وزی��ر نیرو با وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از ایجاد همکاری 
با آلمان توسعه تولید داخل و به کارگیری از تکنولوژی 
خارجی است.  وی با بیان اینکه ایران قابلیت این را 
دارد که صددرصد توربین های 2.5 مگاواتی بادی را 
تأمین کند، گفت: این مس��ئله در دس��تور کار وزارت 
نیرو قرار گرفته و در حال حاضر نیز هش��ت توربین 

2.5 مگاواتی در قزوین نصب شده است. 
فالحتی��ان با بیان اینکه ش��رکت مپنا برنامه ریزی 
این را دارد که 100 درصد توربین های کش��ور 2.5 
مگاواتی ش��ود، گفت: تاکنون به جز شرکت مپنا هیچ 

سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته است. 
معاون وزیر نیرو در امور برق ادامه داد: شرکت مپنا در 
حال انتقال تکنولوژی 2.5 مگاواتی است که اگر بتواند 
این کار را در چارچوب نیاز س��رمایه گذاران انجام دهد 
قطعا جذب سرمایه گذار در این طرح بیشتر می شود و 
وزارت نیرو نیز در این راستا اقدامات مشوقی را در پیش 
گرفته است. وی گفت: از سالیان گذشته همکاری هایی با 
کشور آلمان داشتیم و با توجه به اینکه در سال های اخیر 
روابط اقتصادی دچار رکود شده بود، به نظر می رسد که 
در شرایط فعلی بتوانیم شاهد توسعه همکاری های ایران 
و کشور آلمان باشیم. فالحتیان با بیان اینکه مذاکرات 
صورت گرفته در جلسه دیروز مربوط به حوزه آب و برق 
و صرفه جویی در حوزه انرژی بوده است، گفت: زمینه های 
همکاری مشخص و مقرر شد که در قالب جلساتی که 

متعاقبا برگزار می شود این زمینه ها شناسایی شود. 
مع��اون وزی��ر نی��رو در ام��ور ب��رق با بی��ان اینکه 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی بین ای��ران و آلمان می تواند 
تحقق توس��عه کش��ور باش��د، اظهار کرد: در زمینه 
به کارگیری فناوری ها در حوزه آب و برق، صرفه جویی 
در ای��ن دو ح��وزه و افزایش راندمان نیروگاه ها و ارائه 
خدم��ات علمی و آموزش��ی مذاک��رات خوبی بین دو 

کشور صورت گرفت. 

تایمز: اشتیاق شرکت های غربی 
برای ایران - از توتال تا شلومبرگر

روزنام��ه تایمز با اش��اره ب��ه توافق هس��ته ای وین، 
نوش��ت: رهبران شرکت های غربی مش��تاق به دنبال 
سرمایه گذاری در بازار تشنه ایران به دنبال لغو تحریم ها 

علیه این کشور، هستند. 
به گزارش ایرنا تام کوکالن، نویس��نده گزارش تایمز 
افزوده است: هیات های مذاکره کننده این شرکت های 
غربی که پ��رواز خود را به تهران در هفته های پیش رو 
تنظیم کرده اند، مشتاق به محکم کردن وضعیت شان 
پی��ش از کاهش تحریم ها هس��تند. البته با این فرض 
که توافق تاریخی هسته ای وین، توسط کنگره آمریکا 

تصویب خواهد شد. 
تایمز اف��زود: رس��انه های ایران گ��زارش دادند که 
هواپیمای هیات تجاری - اقتص��ادی ایتالیا با هدایت 
آدولفو اورس��و، معاون وزیر توسعه اقتصادی این کشور 
یکشنبه گذشته وارد تهران شد و آنان امیدوارند که به 

توافق هایی درزمینه صنعت برق برسند. 
این روزنامه افزود: اعض��ای یک گروه مذاکره کننده 
آلمان��ی متش��کل از نمایندگان 60 ش��رکت ش��امل 
زیمنس، لیندی، فولکس واگن و دایملر نیز قرار اس��ت 

وارد ایران شوند. 
تایمز با اش��اره به فرصت های پی��ش آمده و تمایل 
ایران برای جذب س��رمایه گذاری های خارجی نوشت: 
تحریم های غربی اقتصاد ایران را از س��ال 200٧ تحت 
فشار گذاش��ت، ضمن اینکه از زمان سرنگونی شاه در 

سال 19٧9 نیز محدودیت هایی برقرار شده بود. 
تایمز اف��زود: بازار خودروی داخل��ی ایران همچنان 
محل تولید و عرضه خودروهای کمتر دوست داشتنی 
اس��ت و ب��ر این اس��اس انتظار م��ی رود تقاض��ا برای 
خودروهای روز از س��وی جمعیت ٧0 میلیونی ایران، 

تشدید شود. 
این روزنامه افزود: س��طح دانش باال، ذخایر وس��یع 
نفت خ��ام، وجود 18 درصد ذخای��ر گازی دنیا و وجود 
موانع دسترسی به محصوالت غربی به دلیل تحریم ها، 

سبب شده است که ایران بازار مستعدی شود. 
تایمز افزود: لرد المونت، وزیر س��ابق دارایی انگلیس 
از ح��زب محافظه کار )رییس اتاق بازرگانی مش��ترک 
انگلیس و ایران( در نشست صاحبان کسب وکار ایران 
و اتحادیه اروپا که با حضور وزیر صنعت این کش��ور در 
وین برگزار شد، از جمله سخنرانان اصلی بود و ریچارد 
دالتون، س��فیر س��ابق انگلیس در تهران نی��ز در این 

نشست حضور داشت. 
این روزنامه اضافه کرد: به گزارش روزنامه اقتصادی 
روسی کامرسانت، شرکت توتال غول انرژی فرانسه، به 
میدان ها نفتی ایران و ازسرگیری پروژه مایع سازی گاز 

طبیعی در این کشور چشم دوخته است. 

آمریکا قانون ٤0 ساله منع صادرات نفت را لغو 
می کند

 حسادت آمریکایی به حضور ایران 
در بازارهای جهانی نفت 

 ت��الش جمهوریخواه��ان و دموکرات ه��ای کنگره 
آمریکا برای لغو منع 40 ساله صادرات نفت این کشور 
احتماال با توجه به امضای توافق هسته ای بین ایران و 

قدرت های جهانی شتاب بیشتری خواهد گرفت. 
 به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه کریستین ساینس 
مانیتور، در پ��ی توافق تاریخی بین ایران و قدرت های 
جهانی ت��الش نمایندگان جمهوریخ��واه و دموکرات 
کنگره آمریکا برای لغو من��ع چندین دهه ای صادرات 

نفت خام این کشور بیشتر خواهد شد. 
 قیم��ت نفت خام پ��س از اعالم توافق بی��ن ایران و 
قدرت ه��ای جهانی در هفته گذش��ته ک��ه به کاهش 
تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران می انجامد، کاهش 

یافت. 
 تغییر در بازار های جهانی نفت در کنار افزایش اخیر 
تولید داخلی انرژی در آمریکا باعث شروع یک تالش دو 
حزبی برای پایان دادن به منع 40 ساله صادرات نفت 

این کشور شده است. 
 مخالف��ان قانون منع ص��ادرات نفت آمریکا مصوب 
س��ال 19٧5 این قانون را یادگاری از دوران گذش��ته 
و در واکن��ش به بحران ان��رژی جهانی در دهه 19٧0 
می دانن��د. امروز آمری��کا در حال رقابت با روس��یه و 
عربستان برای تبدیل شدن به بزرگ ترین تولید کننده 
انرژی جهان است و حامیان پایان یافتن این ممنوعیت 
چه در واش��نگتن و چه در صنع��ت نفت و گاز آمریکا 
می گویند، پایان این ممنوعیت می تواند به ارتقای تولید 

نفت آمریکا کمک کند. 
در ماه مه لیزا مارکوفس��کی ریی��س کمیته انرژی 
س��نای آمریکا و س��ناتور هایدی هیدکم��پ از ایالت 
داکوتای ش��مالی الیحه ای را برای لغو این ممنوعیت 
ارائه دادند و سناتور هیدکمپ تنها حامی دموکرات این 
الیحه گفت: این ممنوعیت مثل ماشین های تحریری 
که قانون به وسیله آنها تایپ شده قدیمی و کهنه است. 
 وی در بیانیه ای گفت: اکنون زمان یک ارتقا است. 

براس��اس پیش بینی های صنعت نفت و گاز آمریکا 
اجازه دادن به تولید کنن��دگان آمریکایی برای فروش 
نفت در بازار های جهان��ی می تواند به ایجاد ده ها هزار 
ش��غل و افزایش چند میلی��ارد دالری تولید ناخالص 

داخلی این کشور بینجامد. 
کارشناس��ان می گویند: توافق هس��ته ای ب��ا ایران 
می تواند به افزایش فش��ارها ب��رای لغو این ممنوعیت 
منجر ش��ود.  جیمی وبس��تر، مدیر مؤسسه تحلیلی و 
مش��اور انرژی ای اچ اس می گوید: تحوالت سیاس��ت 
خارجی ممکن است باعث ایجاد انگیزه در این خصوص 

شود به ویژه اگر قیمت نفت کمی کاهش پیدا کند. 
 س��ناتور مارکوفسکی اواخر ژوئن در بیانیه ای درباره 
توافق هسته ای با کنایه گفت: ایران در حال دستیابی 

به بازار هایی است که آمریکا به آنها دسترسی ندارد. 
 وی افزود: در صورتی که قانون منسوخ منع صادرات 
قان��ون آمریکا لغو نش��ود، هرگونه توافق��ی که به لغو 
تحریم های نفتی ایران منجر ش��ود برای شرکت های 

آمریکایی مضر خواهد بود. 
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»منتظ��ر کاه��ش قیم��ت 
خودرو هس��تیم.« این ش��اید 
باش��د  جمل��ه ای  بیش��ترین 
ک��ه م��ردم در روزه��ای اخیر 
و پ��س از به نتیجه رس��یدن 
مذاکرات هس��ته ای می گویند. 
تحریم ها،  برداشته ش��دن  اثر 
توق��ع کاهش قیم��ت خودرو 
را ب��رای افکار عموم��ی ایجاد 
ک��رده، توقعی که ب��ا توجه به 
فاکتورهای��ی ک��ه قیمت تمام 
را  ش��ده خودروه��ای داخلی 
تعیین می کند، دور از دسترس 

به نظر می رسد. 
کاهش یا افزایش محصوالت 
مولفه های��ی  دارای  صنعت��ی، 
نظیر تورم، حقوق و دس��تمزد 
و نرخ ارز است، همین مولفه ها 
اس��ت ک��ه می توان��د هزین��ه 
تم��ام ش��ده یک محص��ول را 
ب��اال و پایین ببرد. ام��ا در اثر 
تحریم ه��ای ص��ورت گرفت��ه 
علیه ایران در طول س��ال های 
راه  س��ر  موانع��ی  گذش��ته، 
تولیدکنندگان داخلی به وجود 
آمده که در ب��اال رفتن هزینه 
تمام ش��ده آنها تاثیر بسزایی 
داش��ته اس��ت، موانع به وجود 
آم��ده در نق��ل و انتق��ال پول 
و س��خت تر ش��دن دسترسی 
به مواد اولی��ه از جمله همین 
مشکالت هستند. حاال صنعت 
ایران در انتظار برداشته شدن 
تحریم ها، برای تسهیل فعالیت 
و توسعه خود است، اما پرسش 
اینجاس��ت ک��ه آیا برداش��ته 
شدن تحریم ها موجب کاهش 
قیمت خودرو به عنوان یکی از 
کاالهای پر اهمیت در جامعه 

ایرانی می شود؟ 
سیر نزولی در قیمت 
خودرو رخ نخواهد داد

ساسان قربانی، عضو شورای 
در  خ��ودرو،  سیاس��ت گذاری 

گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش 
اظه��ار می کن��د:  »درباره یک 
محص��ول صنعتی ک��ه قیمت 
تمام شده آن تابع فرمول های 
ریاضی اس��ت باید یک تحلیل 
کارشناسی برای کاهش قیمت 
وجود داشته باشد. قیمت تمام 
ش��ده ی��ک محص��ول عبارت 
اس��ت از مواد اولی��ه، حقوق و 
دستمزد، س��ربار )حمل و نقل، 
برق، آب، گاز...(، ماش��ین آالت 
و  آی��ا حق��وق  تجهی��زات.  و 
دس��تمزد، قیمت م��واد اولیه، 
مالی��ات، قیم��ت حامل ه��ای 
انرژی، می��زان تورم و مواردی 
از ای��ن قبی��ل ک��ه در قیمت 
تمام شده خودرو تاثیر گذارند، 
کاه��ش پی��دا خواه��د کرد؟ 
با وج��ود تورم در کش��ورمان 
چگونه توقع داریم که قیمت ها 

کاهش پیدا کند؟«
مع��اون  بابای��ی،  عب��داهلل 
پیشین فروش ایران خودرو و 
در  خودرو،  صنعت  کارشناس 
این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »کاه��ش قیم��ت 
خودرو، انتظ��اری کامال بعید 

اس��ت. مگر هزینه تمام شده 
خودروس��ازان کاه��ش پی��دا 
کرده که انتظار کاهش قیمت 
خودرو وج��ود دارد؟ فقط در 
کاهش  ام��کان  ص��ورت  یک 
قیمت خ��ودرو وجود دارد که 
نرخ ارز کاه��ش پیدا کند. در 
این ص��ورت به دلی��ل اینکه 
هزینه ها  از  حدود 70 درص��د 
مخت��ص م��واد اولیه اس��ت، 
می توان ش��اهد کاهش هزینه 
و در پ��ی آن کاه��ش قیمت 

خودرو بود.«
محم��درضا  همچنی�����ن 
نجفی منش، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، ب��ا اعتقاد ب��ه اینکه 
چنی��ن توقع��ی کام��ال بیجا 
است، تصریح می کند: »کاهش 
قیمت بر اثر کاهش قیمت ارز 
و تورم رخ می دهد، بنابراین تا 
زمانی که تورم و نرخ ارز تغییر 
محسوسی نکند، داشتن چنین 

توقعی کامال بی مورد است.«
ب��ا  گفت و گ��و  در  او 
می افزای��د:  »فرصت ام��روز« 
»این توق��ع را ع��ده ای برای 
مردم ایجاد می کنند تا پس از 
اینک��ه قیمت ها کاهش نیافت 

بگوین��د، این مذاک��رات هیچ 
دستاوردی نداشته است.«

احتمال افزایش قیمت 
خودرو در مرداد ماه

اف��کار عمومی در انتظاری 
به س��ر می برد که حداقل تا 
درصد  حت��ی  امس��ال  پایان 
نی��ز محق��ق  آن  از  اندک��ی 
نخواهد ش��د. اما ای��ن توقع 
تقاض��ا  موج��ب ش��ده ک��ه 
برای خری��د در بازار خودرو 
ب��ه تعوی��ق بیفتد، ب��ا توجه 
به اینک��ه به تعوی��ق افتادن 
از دالی��ل مهم  تقاض��ا یکی 
رکودی اس��ت که این روزها 
س��ایه خود را بر س��ر تولید 
گسترانیده، این سوال مطرح 
اس��ت که آیا صنعت خودرو 
ک��ه در چند ماه اخیر رش��د 
خوب��ی داش��ته، در اث��ر این 
عق��ب گرد تقاضا با چالش��ی 
ک��ه دیگر صنای��ع درگیر آن 

هستند، مواجه می شود؟ 
بابای��ی در پاس��خ ب��ه این 
می کن��د:  تصری��ح  پرس��ش، 
»قطعا قیم��ت خودرو کاهش 
نمی یابد، بنابراین بهتر اس��ت 

کسانی که می خواهند، خودرو 
خری��داری کنند، ای��ن کار را 
انج��ام دهند. البت��ه به اعتقاد 
من تقاضا در ب��ازار خودرو به 
تعویق نیفتاده و س��یر عادی 

خود را طی می کند.«
نجفی من��ش در این زمینه 
معتقد اس��ت: »خوش��بختانه 
مردم ما هوش��مند هستند و 
وقتی ببینند که در مدت زمان 
کوتاهی تغییر صورت نگرفته، 
به خرید اقدام می کنند. ضمن 
اینکه افزای��ش قیمت خودرو 
در دس��ت بررس��ی است و به 
احتم��ال زیاد در م��رداد ماه، 
داخلی  خودروه��ای  قیم��ت 

افزایش پیدا خواهد کرد.«
وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا 
صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
آخری��ن اظهار نظر خود اعالم 
قیم��ت خودروهای  که  کرده 
داخل��ی کاهش نخواهد یافت. 
نکت��ه دیگ��ر ای��ن اس��ت که 
تورم در بودجه س��ال 1394، 
15 ت��ا 18 درص��د و ن��رخ ارز 
مبادل��ه 2850 تومان در نظر 
گرفته شده و همچنین نهاده 
دستمزد نیز 17 درصد افزایش 
داشته اس��ت. همه این موارد 
نشان می دهد که اگر افزایش 
قیمتی در بازار خودرو صورت 
نگیرد قطعا کاهش قیمتی در 

کار نخواهد بود. 
همه شواهد نشان می دهد، 
برای کاه��ش قیمت  انتظ��ار 
قابل  تحلیلی  دارای  خ��ودرو، 
بهتری��ن  در  نیس��ت.  ات��کا 
حال��ت پس از اجرایی ش��دن 
اق��دام جام��ع مش��ترک آثار 
برداشته  ش��دن ای��ن توافق را 
در س��ه ماهه آخر سال جاری 
بنابراین  بود،  ش��اهد خواهیم 
نمی ت��وان انتظار داش��ت که 
فقط تاثیر روان��ی بتواند روی 
هم��ه مولفه ه��ای اقتص��ادی 

تاثیرگذار باشد. 

کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز«:

افکار عمومی منتظر کاهش قیمت خودرو نباشد

سهشنبه
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در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون 
صدراعظم آلمان مطرح شد

فصل جدید در روابط صنعتی 
و تجاری ایران و آلمان

در دی��دار وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با معاون 
صدراعظم آلمان بر بازسازی روابط اقتصادی، تجاری 

و صنعتی دو کشور تاکید شد. 
به گزارش ش��اتا، محمدرضا نعمت زاده در دیدار با 
سیگمار گابریل گفت: روابط صنعتی و تجاری ایران 

و آلمان پیشینه و قدمت زیادی دارد. 
وی گف��ت: با هم��کاری دو کش��ور می توانیم این 

روابط تاریخی را بازسازی کنیم. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت اف��زود: جمهوری 
اس��المی اس��تراتژی 10 س��اله برای اهداف صنعت، 

معدن و تجارت ترسیم کرده است. 
وی گفت: خوشبین هس��تیم که بتوانیم در دوره 
جدی��د هم��کاری با ش��رکت های آلمانی را داش��ته 

باشیم.
نعم��ت زاده تصری��ح ک��رد: در ح��ال مذاک��ره با 
ش��رکت های بزرگ اروپایی هس��تیم ت��ا بعد از رفع 

محدودیت ها، همکاری ها را شروع کنیم. 
در ای��ن دیدار، معاون صدر اعظ��م و وزیر اقتصاد 
آلمان نیز گفت: روابط ایران و آلمان قدیمی اس��ت 
و م��ا معتقدیم می توانیم همکاری مناس��بی بین دو 

کشور برقرار شود. 
وی گف��ت: امیدواری��م ب��ا جلس��ات و دیدارهای 
هیات ه��ای ایرانی و آلمانی ب��ه زمینه های همکاری 

مشترک برسیم. 
گابری��ل تاکید کرد: برای گس��ترش همکاری های 

دوجانبه مصمم هستیم. 
در ای��ن دی��دار مدی��ران چن��د ش��رکت ب��زرگ 
خودروس��ازی، تولید کنندگان ماشین آالت صنعتی، 
پزش��کی، حمل ونق��ل و ات��اق بازرگانی به تش��ریح 

زمینه های همکاری دو کشور پرداختند. 

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن 
قطعه سازان تاکید کرد 

ضرورت ایجاد بستر الزم برای ورود 
خودروسازان خارجی 

باید بس��ترالزم برای ورود خودروسازان خارجی 
فراهم شود تا تکنولوژی های جدید به کشور وارد 

شود. 
مه��دی مطلب زاده، در گفت وگو ب��ا ایلنا اظهار 
داش��ت: ضرورت سیاست گذاری صحیح در بخش 
قطعه سازی خودرو وجود دارد چرا که بدون برنامه 

آسیب جدی بر این بخش وارد خواهد شد. 
مطلب زاده ادامه داد: درصورتی که نرخ گذاری ها 
دولتی، دس��توری و از س��وی ارگان های مختلف 
صورت گیرد خودروس��ازان خارجی تمایلی برای 
مشارکت و عرضه خودرو به ایران نخواهند داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه زم��ان آن فرا رس��یده تا 
عرض��ه و تقاض��ا تعیین کننده قیمت ها باش��د و 
نرخ گذاری آزاد شود، گفت: متاسفانه استراتژی و 
سیاست گذاری درستی در این زمینه وجود ندارد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه نبای��د از ورود خودروهای 
لوک��س با کالس باال به کش��ورجلوگیری ش��ود، 
افزود: هم اینک شاهد آن هستیم که خودروهای 
با حجم موتور 1200 تا 1800 سی سی و با تعرفه 
گمرکی پایین وارد کشور می شوند که این موضوع 
به س��ود واردکنندگان و به ض��رر تولیدکنندگان 

داخلی است. 
وی اف����زود: زی����را ما در داخل کش��ور بهره 
ب��انکی 30 درص��دی پ����رداخت م�ی کنی���م، 
درصورتی ک��ه در خ��ارج از کش��ور به��ره بانکی 
 2 درصد اس��ت و مصرف کنن��ده نهایی این بهره را 

پرداخت می کند. 
ای��ن عض��و انجمن تخصص��ی صنای��ع همگن 
س��ربار  هزینه ه��ای  درخص��وص  قطعه س��ازان 
خودروس��ازان نی��ز اف��زود: ب��ا تحمی��ل برخ��ی 
سیاست های نادرس��ت از سوی دولت نظیر اجبار 
در ساخت کارخانه در کشوری که سوددهی ندارد 
یا عدم اجازه برای تعدیل نیرو در ش��رایط بحرانی 
به خودروسازان و... مسلما زیان انباشته این بخش 

افزایش پیدا می کند. 

خــودرو صنعت

عسل داداشلو

مردم اطمینانی به »صحت« 
خودروهای نو ندارند

براس��اس یک نظرس��نجی، س��الم بودن و صحت 
خودروه��ای صفرکیلومت��ر تولی��د داخ��ل یکی از 
مهم ترین دغدغه ه��ای مصرف کنن��دگان ایرانی در 

زمان خرید خودروهای نو است. 
به گزارش ایس��نا، دغدغ��ه خریداران خودرو در 
ایران دقیقا از زمان تصمیم به خرید آغاز می شود. 
اینکه چه خودرویی با چه قیمتی خریداری ش��ود، 
آی��ا خ��ودرو در زم��ان وع��ده داده ش��ده تحویل 
خواه��د ش��د و از همه مهم تر اینک��ه آیا خودروی 
صفرکیلومتر خریداری ش��ده س��الم است یا اینکه 
بالفاصله پ��س از تحویل به مراجعه ب��ه تعمیرگاه 

نی��از دارد. 
در ای��ن زمینه عملک��رد خودروس��ازان داخلی 
نش��ان داده که قب��ل از تحوی��ل گرفتن خودروی 
نو و تست آن، اطمینانی از صحت عملکرد خودرو 
وج��ود ندارد؛ ش��اهد ای��ن مدعا نیز ش��هروندانی 
هس��تند ک��ه بالفاصل��ه پ��س از تحوی��ل گرفتن 
خ��ودروی صفرکیلومت��ر خود، ب��رای رفع عیوب 
خودرو مجبور به مراجعه به شبکه خدمات پس از 

فروش خودروس��ازان ش��ده اند. 
البته ای��ن وضعیت اعتراض وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت را نی��ز به دنب��ال داش��ته، به گونه ای که 
محمدرض��ا نعمت زاده در یک��ی از اظهارات خود در 
این زمینه در جلس��ه شورای سیاست گذاری خودرو 
ب��ا انتقاد از کیفیت خودروه��ای داخلی اظهار کرده 
اس��ت: »چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل 
از 10 هزار کیلومتر پیمایش، به تعمیرگاه ها مراجعه 

کنند.« 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت خاطرنش��ان کرده 
است: »توقع مش��تریان داخلی افزایش یافته با این 
حال خودروس��ازان نتوانس��ته اند به همان نس��بت 
کیفی��ت خودروهای خ��ود را ارتقا دهن��د و همین 
موضوع دلیل نارضایت��ی مصرف کنندگان از کیفیت 

خودروهای داخلی است.« 
انتقاد باالترین مقام صنعتی کشور و نارضایتی وی 
از عیوب کیف��ی خودروهای صفرکیلومتر داخلی در 
حالی اس��ت که مجموعه این اتفاقات باعث شده که 
مصرف کنندگان داخل��ی اطمینان خود را به صحت 
خودروهای صفرکیلومتر از دست داده و در مواردی 
خودروی دس��ت دومی که امتحان خود را پس داده 

به خودروی نو، ترجیح دهند. 
در ای��ن زمینه در نظرس��نجی ش��رکت بازرس��ی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران از نیازها و خواس��ته های 
مشتریان ایرانی از فرآیند فروش خودروهای داخلی، 
پاس��خ دهندگان »س��المت« خودروی صفرکیلومتر 
خری��داری ش��ده را به عن��وان یک��ی از دغدغه ها و 
خواس��ته های اساسی خود از خودروس��ازان مطرح 

کرده اند. 

ریی��س جامعه مدی��ران و متخصصان 
صنع��ت کف��ش ای��ران گف��ت: عرض��ه 
نامناس��ب محصول، بازاریابی و تبلیغات 
ضعی��ف از مهم تری��ن موان��ع در رونق 

تولیدات داخلی است. 
علی لشگری در گفت و گو با ایرنا افزود: 
اکنون برخ��ی کاالهای س��اخت داخل 
توانایی براب��ری و رقابت با انواع خارجی 
را دارند اما آن چیزی که تولیدات ایرانی 
را با ن��وع خارجی متف��اوت کرده نحوه 

عرضه این تولیدات است. 
وی گفت: تولیدکنن��دگان خارجی با 
تبلیغات فراوان موفق به برندسازی های 
بس��یار خوبی ش��ده اند، به گون��ه ای که 
حتی س��همی از بازار ایران را از آن خود 
کرده ان��د، درحالی ک��ه تولیدکنن��دگان 
داخلی این برندسازی را انجام نداده اند. 
لشگری با تاکید بر اینکه تولیدکننده 
ایران��ی باید ب��ه تبلیغ محص��ول بهای 
بیش��تری بدهد، افزود: اکنون در جنوب 
غرب��ی ته��ران تولیدکنندگان کفش��ی 
فعالی��ت می کنن��د که تولی��دات آنها از 
نظ��ر تولید و مدل کمتر از انواع خارجی 
نیس��ت یا در هیدج زنجان زیره کفشی 
تولید می شود که با بهترین انواع خارجی 
براب��ری می کند و این نش��ان دهنده آن 
است که میل به پیش��رفت در تولیدات 

داخلی جدی است. 
ریی��س جامعه مدی��ران و متخصصان 
صنع��ت کفش ای��ران ب��ا بی��ان اینکه 
تولیدکنن��دگان ایران��ی در نح��وه ارائه 
محصول و تبلیغات نقص دارند، تصریح 
کرد: این نواقص باعث شده نتوانند سهم 

عمده ای از بازار را داشته باشند.
وی خ��وب عمل ک��ردن تولیدکنن��ده 

داخلی را در زمینه برندس��ازی، تبلیغات 
و نحوه عرضه در فروشگاه ها مورد تاکید 
ق��رارداد و گفت: تولید کنن��ده ایرانی با 
انج��ام هزینه های باال در ای��ن زمینه ها 
خواهد توانست سهم بیشتری از بازار را 
کس��ب کرده و در کار خود رونق ایجاد 

کند.
مدیر مس��ئول نش��ریه صنعت کفش 
ای��ران نحوه عرضه تولیدات داخلی را به 
بازار مصرف مهم ترین عامل در موفقیت 
این تولیدات دانس��ت و اف��زود: ناآگاهی 
مردم از تولیدات خ��وب داخلی یکی از 
مهم ترین عواملی اس��ت که موجب شده 

تولیدات خوب با رونق مواجه نباشند. 

تشویق مردم به خرید کاالی داخلی 
لش��گری با بی��ان آنکه م��ردم باید به 
خرید کاالی داخلی تشویق شده و آن را 
ترجی��ح دهند، تصریح کرد: این موضوع 
باع��ث ایج��اد رونق در تولی��د داخلی و 

جلوگیری از توقف تولید خواهد بود. 
وی تاکی��د ک��رد: مص��رف کااله��ای 
اش��تغال  ب��ه  ه��م  داخ��ل  تولی��د 
جوان��ان کش��ور کم��ک خواه��د ک��رد 
 و ه��م در کس��ب و کار رون��ق به وج��ود

 خواهد آورد.
ریی��س جامعه مدی��ران و متخصصان 
صنعت کفش ایران ایجاد فضای رقابتی 
در بی��ن تولیدکنن��دگان را عامل��ی در 
جهت رش��د تولیدات داخلی دانس��ت و 
گفت: ورود تولیدکنن��دگان خارجی به 
کش��ور باعث ایجاد یک فض��ای رقابتی 
خواهد ش��د ک��ه تولی��دات داخلی را به 
س��مت افزای��ش کیفی��ت در تولیدات 

هدایت خواهد کرد. 

یک فعال صنعت کفش: عرضه نامناسب 
محصول مشکل عمده تولیدات داخلی است



اقتص��اد ای��ران از مهم ترین 
گردن��ه خ��ود عب��ور ک��رد و 
رفته رفت��ه وارد مرحله تازه ای 
از حی��ات خ��ود خواهدش��د. 
ش��اید یکی از مهم ترین ابعاد 
تأثی��ری  هس��ته ای،  تواف��ق 
طوالنی اس��ت که دس��ت کم 
ب��رای یک دهه آینده بر جای 
خواهد گذاش��ت. کارشناسان 
اقتص��ادی معتقدند که دوران 
تحری��م، ی��ک آزم��ون برای 
اقتصاد کش��ور بوده اس��ت تا 
اقتصاد ایران نقاط ضعف خود 
را بیابد و عصر پساتحریم، عصر 
رفع این عیوب و نواقص است. 
در ای��ن میان نظ��ام بانکی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و یکی از مهم ترین برنامه های 
بان��ک مرک��زی در ی��ک دهه 
آینده، اجرای محور های مالی 

اقتصاد مقاومتی است. 

بازار ارز در کانون توجه 
اقتصاد مقاومتی 

کارشناس  سنگلجی،  رحیم 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« گفت: ما در 
مرحل��ه ای به س��ر می بریم که 
بای��د آن را مرحل��ه  گ��ذار از 
دوران تحری��م به پس��اتحریم 
عن��وان کنی��م. این دوران یک 
تا دو س��ال به طول می انجامد 
و پ��س از این مدت اس��ت که 
اقتص��اد ما با افق های جدید و 
شرایط تازه ای مواجه می شود. 
هنوز ابعاد این چشم انداز برای 
ما به طور کامل روش��ن نیست، 
یعنی ما نمی دانیم که چه زمین 
بازی با چه ابعاد و خصوصیاتی 
ب��رای بازی گردان های اقتصاد 
ایران ایجاد خواهد ش��د و پس 
از این دوره است که این ابهام ها 

برطرف می شود. 
وی اف��زود: تص��ور من این 
اس��ت ک��ه بازی گردان ه��ای 
اقتص��اد  کش��ور،  اقتص��اد 
گفتم��ان  ب��ه  را  مقاومت��ی 

غالب س��ال های آینده تبدیل 
می کنند و در این باره انگیزه 
کاف��ی دارند. ش��اید در وهله 
اول این طور به نظر برسد که 
این واژه، جنبه ش��عاری دارد 
که البته یک جنبه آن ش��عار 
اس��ت و نیازه��ای تبلیغات��ی 
اقتص��اد را ه��دف ق��رار داده 
اس��ت اما با دید استراتژیک، 
نهادها و س��ازمان ها در حال 
آماده س��ازی برنام��ه مطول و 
مفصل��ی هس��تند که حداقل 
ب��رای ی��ک ده��ه در دوران 
پس��اتحریم ب��ر اقتصاد ایران 

خیمه خواهد زد. 
ای��ن کارش��ناس با اش��اره 
ب��ه وضعی��ت نظ��ام بانکی در 
برنام��ه اقتصاد مقاومتی تأکید 
ک��رد: اگرچ��ه اقتصاد ایران در 
ای��ن مرحل��ه با لغ��و و تعلیق 
بخش های��ی از تحریم های��ش 
مواجه ش��ده اس��ت اما با توجه 
به تداوم تنش های سیاس��ی و 
ایران  برخوردهای دیپلماتیک 
و غ��رب، احتمال وقوع دوباره 
برخ��ی تحریم ه��ا در آین��ده 
وج��ود دارد، بنابراین طبیعی 
اس��ت که بازی گردانان اقتصاد 
ای��ران به دنبال برطرف کردن 
نق��اط ضعف خ��ود در این باره 

خواهند بود. 
وی اظه��ار ک��رد: یک��ی از 
مهم تری��ن بخش های��ی که از 

اقتص��اد دچار آس��یب و ضعف 
ش��ده پس از حوزه نفتی، نظام 
بانکی کشور بوده است. بر این 
اس��اس می ت��وان مدعی ش��د 
ک��ه نظ��ام بانکی از ارکان مهم 
اقتص��اد مقاومت��ی خواهد بود 
و برنامه ه��ای فش��رده ای برای 
مقاوم س��ازی آن در آین��ده به 

اجرا درمی آید. 
این اقتصاددان تأکید کرد: 
یکی از مهم ترین تهدیدهایی 
ک��ه بانک ها در دوران تحریم 
ب��ا آن روب��ه رو بودند بازار ارز 
ب��ود. ارز در ش��رایط تحریم، 
پ��ر چالش ترین ب��ازاری بود 
که ب��ا تکانه ه��ای غیر عادی، 
هم��ه بخش های اقتصادی را 
ب��ا خود درگی��ر کرد و اثرات 
تورم��ی و افزایش قیمت آن، 
همچن��ان اقتص��اد را تح��ت 
تأثی��ر خ��ود دارد. بنابرای��ن 
ک��رد  پیش بین��ی  می ت��وان 
ک��ه مهم ترین مح��ور اقتصاد 
مقاومت��ی در دوران پی��ش رو 
سروس��امان دادن به بازار ارز 
و حذف داللی و سفته بازی با 
هدف کنترل بازار در ش��رایط 

بحرانی اس��ت. 
وی افزود: نقطه ضعف بعدی 
نظام بانکی در برابر تهدیدهای 
تحریمی، مبادالت س��وییفت 
بانک��داری  به طورکل��ی  و 
الکترونی��ک ب��وده اس��ت. در 

ده��ه پی��ش رو ب��رای در انزوا 
ق��رار نگرفتن نظام بانکی ایران 
مجبور به مهندس��ی معکوس 
س��وییفت و ساخت بومی این 
امکان��ات بانکی از اولویت های 
نظ��ام بانک��ی خواه��د بود. در 
حال حاض��ر قدم هایی در این 
باره برداش��ته ش��ده اما میزان 
کارایی آن مبهم است و معلوم 
نیست تا چه اندازه می توان به 

آن اتکا کرد. 

حمایت از تولید بومی 
توسط بانک ها

حس��ن بیگدلی، کارشناس 
اقتص��ادی در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: یکی از آزاردهنده ترین 
نقطه ضعف ه��ای نظام بانکی 
در ش��رایط تحریم که معلول 
تحریم ه��ا نبود ام��ا همردیف 
آن نظ��ام بانک��ی را آزار داد، 
فسادهای بانکی و اختالس ها 
ب��ود. البت��ه فس��اد در نظ��ام 
بانکی از انواع ش��ایع فس��ادها 
در دیگر کش��ورها نیز هس��ت 
ام��ا کاهش فاصله زمانی تکرار 
ای��ن اختالس ه��ا ت��ا ان��دازه 
نگران کنن��ده ای زی��اد ب��وده 
اس��ت. بنابراین الزم است در 
از  مقاومت��ی  اقتص��اد  دوران 
درون، نظام بانکی را واکسینه 
کرد و جلوی بر باد رفتن منابع 

بانک ها را از این طریق گرفت. 
وی افزود: یکی از وظایف مهم 
بانک ه��ا ترویج روحیه حمایت 
از تولید ملی باید باشد. در حال 
حاض��ر انتقادهایی نس��بت به 
عملکرد بانک ها در قبال تولید 
وجود دارد اما بانک ها با توجه 
به ش��رایط مالی شان، توان به 
دوش گرفتن باری بیش از این 
را ندارند. با مقاوم س��ازی منابع 
مال��ی بانک ها، آنه��ا می توانند 
س��مت و سوی تسهیالت شان 
را به سوی حمایت از کاالهای 
ارائ��ه  مث��اًل  ببرن��د.  ایران��ی 
تس��هیالت وام کاال در جه��ت 
خری��د کاالی ایرانی قرار گیرد 
و ارائ��ه تس��هیالت ب��ه بخش 
تولید با اعتبار س��نجی درست 
از مش��تریان این بخش صورت 
گیرد. بانک مرکزی تاکنون در 
برخی موارد چنین تاکتیکی را 
به کار برده اس��ت اما حمایت 
از کاالی ایران��ی زمانی مفهوم 
پی��دا می کند که این تاکتیک 
رون��د  در  مؤث��ر  به ص��ورت 

تسهیالت دهی دنبال شود. 
این کارش��ناس تأکید کرد: 
در دوران پس��اتحریم یک��ی 
از کاره��ای مه��م و ضروری 
اس��تفاده از فض��ای ب��از این 
دوره برای افزایش منابع مالی 
بانک هاس��ت و حراست از این 
منابع برای ش��رایط س��خت 
احتمال��ی پی��ش رو. در ای��ن 
راه می ت��وان از دو روش ن��ام 
برد؛ اول تالش سیس��تماتیک 
برای کاهش معنا دار مطالبات 
گس��ترش  دوم  و  مع��وق 
س��رمایه گذاری  فعالیت های 
توس��ط  س��پرده پذیری  و 
بانک هاس��ت. البت��ه در ای��ن 
می��ان بای��د دس��ت از قی��ود 
بانک ه��ا  محدود کنن��ده 
برداش��ت و ب��ه آنه��ا اج��ازه 
داد با برطرف ش��دن اولویت 
حمای��ت از بخ��ش تولید، در 
عرصه تولید به طور مس��تقیم 
حضور جدی تری داشته باشد. 

اقتصاد ایران برای اصالح آثار تحریم ها آماده سازی می شود

تقویت نظام بانکی برای دوره پس از تحریم

مع��اون اقتصادی بانک مرکزی 
ضرورت ه��ای  تش��ریح  ضم��ن 
اص��الح نظام بانک��ی گفت: الیحه 
قان��ون بان��ک مرکزی ب��ا اعمال 
قوانی��ن جدی��د از جمله ابزارهای 
اس��المی مانند صکوک و بازارهای 
بین بانکی، بانک��داری الکترونیک 
و. . . هفته جاری نهایی می شود. 
 پیم��ان قربان��ی در گفت وگو با 
تسنیم در ارتباط با جزییات الیحه 
اصالح نظام بانکی که بناس��ت در 
قال��ب الیح��ه قانون بانک مرکزی 
و الیح��ه قانون بانکداری به دولت 
ارائه ش��ود، اظهار داش��ت: یکی از 
مس��ائل مهمی که نظام مالی ما با 
آن مواجه بوده بحث قوانینی است 
که بعضاً مدت زمان زیادی از آنها 
سپری شده و اصالحیه های زیادی 

به آنها خورده است. 
وی ب��ا بیان اینکه در عین حال 
برخ��ی از اصالح��ات مذک��ور که 
ماهی��ت دائمی دارن��د بعضاً وارد 
قوانین برنامه و بودجه می ش��وند، 
تصریح کرد: این اقدام، وصله پینه 
کردن قوانین موجود است که اصاًل 

کار درستی نیست. 
مع��اون اقتصادی بانک مرکزی 
در همی��ن ارتباط ب��ه ذکر مثالی 
پرداخت و افزود: ترکیب ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار یک��ی از همی��ن 
نمونه هاس��ت؛ ای��ن ش��ورا یک��ی 
از ارکان بان��ک مرک��زی اس��ت و 
چیزی نیس��ت که هر پنج س��ال 

نیازمن��د تغیی��ر باش��د ولی به هر 
ح��ال به خاط��ر ضرورت هایی که 
وجود داش��ته اینه��ا را در قوانین 
دیده اند و چون قوانین مادر اصالح 
نش��ده اس��ت اآلن ش��اهد وجود 
چندی��ن مجموع��ه قانونی مقابل 
نظ��ام بانک��ی و تک��رار قوانین در 

برنامه های مختلف هستیم. 
قربان��ی ضمن اش��اره به اینکه 
وضعی��ت مذک��ور کار را به جایی 
رس��انده که با اتمام قوانین برنامه 
ای��ن دغدغ��ه ایجاد می ش��ود که 
سرنوش��ت آن قانون چه می شود، 
گف��ت: اصوالً تع��دد قوانین مقابل 
نظام بانکی مناس��ب نیست و باید 
این را مورد توجه قرار داد که نظام 
بانک��ی در جه��ان در زمینه ه��ای 

مختلف از جمل��ه ابزارهای مالی، 
بانکداری الکترونیک و ش��یوه های 
نظارت خیلی پیشرفت کرده است. 
وی ادامه داد: تغییرات بانکداری، 
نیازهای جدیدی را به وجود آورده 
ک��ه بعضاً همین نیازه��ا به همراه 
خ��ود اصالح��ات قانونی زیادی را 
داشته اند، برهمین اساس بسیاری 
از کش��ورها در س��ال های گذشته 
قوانین پولی و بانکی خود را مورد 

تجدیدنظر قرار دادند. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با 
بی��ان اینکه نیاز به تجدیدنظر در 
برخی از قوانین بانکداری در بانک 
مرکزی نیز احس��اس شده است، 
تصریح کرد: اما اصوالً قوانین پولی 
و بانکی به شدت تخصصی هستند 

و اج��زای آن کام��اًل در ارتب��اط با 
هم بوده و به صورت شبکه ای عمل 
می کنند، به همین خاطر تغییر در 
برخی از قوانین می تواند مابقی را 

نیز متأثر کند. 
قربان��ی در همی��ن ارتب��اط به 
تش��کیل کارگروهی برای بررسی 
قوانین در بانک مرکزی اشاره کرد 
و اف��زود: نتیج��ه این کار کارگروه 
در قال��ب قان��ون بان��ک مرک��زی 
و بانک��داری احصا ش��ده اس��ت. 
ب��ا توج��ه به نیازی که احس��اس 
می ش��د و همین ط��ور با توجه به 
نام��ه رییس جمه��وری به معاون 
اول و ضرورت اصالح نظام بانکی، 
بازنگ��ری قوانی��ن پول��ی و بانکی 
به طور جدی در دس��تور کار قرار 

گرفت. 
مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی 
ادامه داد: لوایح بررس��ی ش��ده در 
کارگروه ه��ا ط��ی ماه ه��ای اخی��ر 
به س��رعت به روز ش��دند و تغییرات 
اعمال ش��د و هم اکنون با همکاری 
وزارت اقتصاد اینها را مستمر ارزیابی 
و از نظرات این وزارتخانه هم استفاده 
می کنیم و سعی داریم لوایحی را به 
دولت ارائه دهیم که مترقی باش��ند 
و نیازه��ا را مرتف��ع ک��رده و ب��رای 
سال های آینده نیز پاسخگو باشند. 
وی همچنی��ن تأکی��د کرد: این 
قوانی��ن زودگ��ذر نخواهن��د بود و 
االن کار به خوب��ی پیش می رود و با 
توجه به تعطیالت روزهای گذشته 
حداکث��ر در اوای��ل هفت��ه ج��اری 
بررس��ی الیحه قانون بانک مرکزی 
تمام خواهد ش��د. قربانی ادامه داد: 
برخی از مواردی که در قانون پولی 
و بانک��ی ناظر بر بانک مرکزی بوده 
احصا و متناسب با قوانین به روز شده 
و در عی��ن حال برخی موارد که در 
قوانی��ن وجود نداش��تند در قانون 

جدید لحاظ شده اند. 
مع��اون اقتصادی بانک مرکزی 
همچنین گفت: ابزارهای اسالمی 
بازاره��ای  و  صک��وک  مانن��د 
بین بانکی، بانک��داری الکترونیک 
و... در قان��ون بانک مرکزی لحاظ 
ش��ده اند و م��واردی که مربوط به 
بانک هاس��ت در قان��ون بانکداری 

قید خواهند شد. 

جزییات آخرین تغییرات الیحه اصالح نظام بانکی 

در نخس��تین ساعات مبادالت 
در آس��یا، دالر آمریکا با تقاضای 
زی��ادی روب��ه رو ش��د و طال در 
مقابل به کمترین سطوح در پنج 

سال رسید. 
ب��ه گ��زارش اخب��ار بانک به 
نق��ل از بیزین��س اینس��ایدر، با 
تعطی��ل ب��ودن بازار ژاپ��ن و در 
راه بودن موج زیادی از اطالعات 
اقتصادی، دوش��نبه با بار سبکی 
آغاز شد و آغاز محتاطانه ای برای 

بازار بورس به همراه داشت. 
شاخص کل سهام استرالیا اندکی 
ضعیف تر و شاخص MSCI آسیا 
و اقیانوسیه به اس��تثنای ژاپن ۰.۱ 

درصد تنزل داشت. 
بعد از سه هفته تعطیلی دیروز 
بانک های یونان بازگشایی شدند. 
با بی��رون رفتن یون��ان از مرکز 
توجه��ات، بیش��تر تمرک��ز بازار 
معطوف به اقتصاد آمریکا اس��ت 
و یورو را به نزدیک کمترین نرخ 

در هفت هفت��ه بالغ بر ۱.۰۸۳۰ 
دالر رساند. 

ن��رخ دالر در براب��ر ی��ن ب��ه 
۱۲۴.۱۱ ین افزایش داش��ت که 
باالترین مقدار در سه هفته است 
درحالی که شاخص دالر ۹۷.۹۹۱ 
و نزدیک مقداری است که آخرین 

بار در ماه آوریل مشاهده شد. 
در چین خبره��ای بهتری بود 
و ب��رای دومین م��اه پیاپی در ماه 
ژوئن قیمت مسکن افزایش یافت 

که نش��ان می دهد ت��الش دولت 
چین ب��رای تقویت بازار امالک به 
دردسر افتاده این کشور تأثیر گذار 
بوده است. در بازار کاال، قیمت طال 
تحت فشار از سوی ترکیب تقویت 
دالر و نب��ود ت��ورم در اکثر نقاط 

جهان قرار دارد. 
ای��ن فلز ارزش��مند به س��طح 
قیمت تنزل��ی جدید ۱۱۳۰.۲۳ 
دالر در هر اونس رس��ید و هفته 
بدترین عملکرد هفتگی  گذشته 

از ماه مارس را ثبت کرد. 
نفت هم ش��رایط بهتری ندارد 
و با پیش بین��ی افزایش صادرات 
نفت ایران پس از برداشته شدن 
تحری��م، ریزش قیمت داش��ت. 
نفت خام برنت با ۹ سنت کاهش 
قیمت در نخستین ساعات کاری 
دالر   ۵۷.۰۱ ب��ه  دوش��نبه  روز 
در هر بشکه رس��ید درحالی که 
نفت خ��ام آمریکا با پنج س��نت 

کاهش به ۵۰.۸۴ دالر رسید. 

طال در کمترین سطح قیمتی 5 سال اخیر قرار گرفت
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گزارش 2

خبرنــامه

بانک های هندی آماده ازسرگیری 
مراودات مالی با ایران هستند

پای��گاه هن��دی الیو مینت طی گزارش��ی نوش��ت: 
بانک های دولتی هند آماده اند به محض لغو تحریم های 
ایران، از گسترش مبادالت تجاری با این متحد دیرینه 

هند منتفع شوند. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، پایگاه هن��دی الیو مینت طی 
گزارشی نوشت: بانک های دولتی هند آماده اند به محض 
لغو تحریم های ایران، از گسترش مبادالت تجاری با این 
متحد دیرینه هند منتفع ش��وند. توافق ۱۴ جوالی که 
موجب لغو تحریم ها علیه ایران خواهد شد، این پتانسیل 
را ب��رای ای��ن بانک ها به وجود می آورد تا از صادرات نفت 
ایران به هند و صادرات مواد غذایی، دارو و خدمات مرتبط 
با فناوری اطالعات هند به ایران حمایت کنند. بانک های 
بزرگ هندی از اس��تیت بانک هند گرفته تا بانک ملی 
پنج��اب و ای دی ب��ی آی بانک اعالم کرده اند که منتظر 
مشخص شدن زمان و نحوه دقیق لغو تحریم ها هستند 
تا ارتباطات تجاری خود را مجددا فعال کنند و خدمات 
بانکی کاملی را برای مبادالت تجاری دو کش��ور فراهم 
س��ازند. آروندهاتی بهاتاچاریا، رییس اس��تیت بانک هند 
گفت: این بانک قصد دارد تمام همکاری های خود با ایران 
در زمینه تجارت را که به علت تحریم ها قطع شده بود، 
مجددا برقرار کند. وی افزود:  »ما مشتریان زیادی داریم 
که از ایران نفت وارد و به این کش��ور کاالهایی مانند 
فوالد، برنج باس��ماتی و غیره صادر می کنند. اس��تیت 
بانک هند تمام این ارتباطات تجاری را از دست داده 
ب��ود.« از زم��ان وضع تحریم ه��ا، مبادالت تجاری بین 
ایران و هند از طریق س��از و کاری ویژه و با همکاری 
بانک یوسی او انجام می گیرد. پول نفت خریداری شده 
از ای��ران ب��ه روپیه در این بانک ذخیره و خرج واردات 
کاالهای هندی می شود. این گزارش افزود: بانک های 
دولتی هند به لطف ارتباطات قبلی خود، در موقعیت 
مناسبی برای منتفع شدن از افزایش مناسبات تجاری 
بین دو کشور قرار دارند. به عالوه، این بانک ها تقریباً 
تم��ام پرداخت های نفتی دولت هند را انجام می دهند 

که عمده تجارت بین دو کشور را تشکیل می دهد. 
آجیت راناده، اقتصاددان ارش��د گروه آدیتیا بیرال، که 
مطالعات��ی را در زمین��ه تجارت بین ایران و هند داش��ته 
گفت:  »صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی هند 
به اندازه نفتی که ما از ایران می خریم نیست. نفت ارزش 
بس��یار باالتری دارد. ایران نمی تواند از روپیه موجود در 
حساب بانک یو سی او برای خرید کاالهای دیگر استفاده 
کند، در نتیجه، موازنه تجاری بین دو کشور به نفع ایران 
است.«براس��اس آمارهای بلومبرگ، هند در سال ۲۰۱۴ 
ب��ا مب��ادالت تجاری ۱6.۱ میلیارد دالری، پس از چین و 
امارات سومین شریک بزرگ تجاری ایران بود. در مقابل، 
ایران حتی بین ۱۵ ش��ریک تجاری بزرگ هند نیز قرار 
نداش��ت.  قبل از وضع تحریم ها در س��ال ۲۰۱۱، ایران 
دومین تأمین کننده بزرگ نفت هند پس از عربس��تان 
بود. ایران در سال ۲۰۱۲-۱۳ به رتبه هفتم سقوط کرد. 
براس��اس برآورد راناده، کاهش تحریم ها می تواند منجر 
به تغییر این س��ناریو ش��ود. »مبادالت تجاری بین ایران 
و هند می تواند به راحتی طی س��ه تا پنج س��ال دو برابر 
شود. البته، نفت همچنان مهم ترین کاال خواهد بود، اما 
پتانس��یل عظیمی برای صادرات دارو، مواد ش��یمیایی، 
خدمات  آی تی به ایران وجود دارد و شرکت های هندی 
همچنین می توانند در س��اخت جاده، ریل راه آهن و پل 

در ایران مشارکت کنند.«

ایجاد شعب بانک های خارجی در ایران
اگرچه تا پیش از این ش��عب بانک های خارجی در 
س��رزمین اصلی ایران وجود نداش��ت اما با توافق اخیر 
هس��ته ای امکان دایر ش��دن این شعبه ها در کشورمان 

فراهم شده است. 
ب��ه گ��زارش تابناک، حتی پیش از تحریم نیز به دلیل 
قوانی��ن بانک��ی در ایران اجازه ایجاد ش��عب به بانک های 
خارجی داده نمی شد. حاکمیت قوانین دولتی بر بانک های 
ایران ش��رایط تأس��یس شعب خارجی را فراهم نمی کرد 
ب��ه همین دلیل اغل��ب بانک های خارجی در ایران دفتر 
نمایندگ��ی داش��تند.  این دفات��ر عموما تمام امور بانکی 
در رابط��ه ب��ا تجارت و اعتبار اس��نادی را انجام می دادند 
که فعاالن همین دفاتر نیز با تشدید تحریم ها دفاترشان 
تعطیل ش��د.  در دوره  ای که بانک ها خصوصی ش��دند و 
ب��ا ابالغ قان��ون اصل ۴۴، محدودیت های ایجاد ش��عب 
بانک های خارجی برداشته شد؛ تحریم ها اجازه تأسیس 
ش��عبه به این بانک ها نمی داد، بنابراین طی س��ال های 
گذشته هیچ شعبه ای از بانک های خارجی در ایران دایر 
نش��ده بود. حال در توافق جامع، ایجاد ش��عب بانک های 
خارج در ایران امکان پذیر شده است. احمد حاتمی یزد، 
کارش��ناس بانکی در گفت وگو با تابناک گفت: اگرچه تا 
پیش از این ش��عب خارجی در ایران وجود نداش��ت اما 
با این توافق امکان دایر ش��دن این ش��عبه ها فراهم شده 
اس��ت.  بر این اس��اس در صورت تمایل کشورها به ایجاد 
شعبه در ایران و اجازه بانک مرکزی برای فعالیت آنها این 
نخس��تین بار خواهد بود که بانک های خارجی در ایران 

شعبه دایر می کنند. 

بازگشایی بانک های یونان پس از 3 هفته
طی ساعات آینده، بانک های یونان پس از سه هفته 
تعطیلی اجباری از سوی دولت این کشور تحت فشار 

وام دهندگان خارجی آن، بازگشایی خواهند شد. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس به نقل از دویچ��ه وله، بانک های 
یون��ان پ��س از ده ه��ا روز تعطیلی اجباری طی س��اعات 
آینده بازگشایی خواهند شد.  این بانک ها توسط دولت 
این کشور و تحت فشار وام دهندگان خارجی آن حدود 
سه هفته است که تعطیل شده اند. بورس این کشور نیز 
پیش تر توسط دولت یونان تعطیل شده بود.  این اقدام 
با هدف راکد کردن بازار سرمایه و فعالیت های اقتصادی 
این کشور صورت گرفته بود.  طی این سه هفته به دلیل 
ایجاد س��قف برداش��ت 6۰ یورو روزانه از عابر بانک های 
این کشور، ایجاد صف های طوالنی جلوی این دستگاه ها 
به امری عادی در یونان تبدیل ش��ده بود.  دولت یونان 
طی روز های گذشته سقف برداشت از عابر بانک های این 
کشور را هفتگی کرده بود و مردم این کشور این امکان 
را یافتند تا با برداشت حداکثر ۴۲۰ یورو در هفته کمتر 

به عابر بانک ها مراجعه کنند. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3,244 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را۳,۲۴۴تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۸6۳,۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد۳,۵۷۰ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز۵,۰۴۰توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم 
س��که ۴۵۸,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که۲۵۲,۰۰۰ 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی۱6۷,۰۰۰ 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار 
۸۸,۵۰۰توم��ان قیم��ت خورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی ۱۱,۱6۲دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳,۲۴۴دالر آمریکا

۳,۵۷۰یورو اروپا

۵,۰۴۰پوند انگلیس

۸۸۲درهم امارات

۱,۲۵۵لیر ترکیه

۵۳۵یوان چین

۲6ین ژاپن

۲,۵۵۵دالر کانادا

۳,۳۷۰فرانک سوییس

۱۰,6۲۰دینار کویت

۸6۰ریال عربستان

۲,6۵۰دینار عراق

۵۳روپیه هند

۸۹۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,۱6۲اونس طال

۳۸۳,۵۰۰مثقال طال

۸۸,۵۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۸6۳,۰۰۰سکه بهار آزادی

۸6۳,۰۰۰سکه طرح جدید

۴۵۸,۰۰۰نیم سکه

۲6۲,۰۰۰ربع سکه

۱6۸۷,۰۰۰سکه گرمی

بانک اقتصادنوین همواره به شبکه 
جهانی سوییفت متصل بوده است

مدیر امور بین الملل بان��ک اقتصادنوین گفت: بانک 
اقتصادنوین طی س��ال های گذش��ته همواره به شبکه 

جهانی سوییفت متصل بوده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، رضا 
انصاری افزود: طی این س��ال ها بانک اقتصادنوین 
خدمات بانکی و مالی مور نیاز مش��تریان در حوزه 
بین المل��ل را از جمل��ه اب��الغ اعتبارات اس��نادی، 
صدور ضمانت نامه های ارزی، انجام نقل و انتقاالت 
پولی و. . . از طریق شبکه مذکور به مشتریان خود 
ارائه ک��رده و کماکان در حال ارائ��ه این خدمات 

است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت بان��ک اقتصادنوی��ن به عنوان 
نخس��تین بانک خصوصی کش��ور همواره کوش��یده با 
ارایه س��بد کامل��ی از خدمات متن��وع بانکی زمینه را 
برای رضایت مندی مشتریان بانک فراهم کند که ارائه 
خدمات متنوع در حوزه بین الملل در این راستا صورت 

می گیرد. 

پرداخت قبوض خدمات شهری و 
جرایم رانندگی با خودپرداز بانک سپه 
رییس اداره کل فناوری اطالعات و توسعه بانکداری 
نوی��ن گف��ت: با توج��ه به فراه��م ش��دن زمینه های 
نرم افزاری و سخت افزاری از ۱6 تیر ماه امکان پرداخت 
جرای��م راهنمایی و رانندگ��ی از طریق خودپردازهای 

بانک سپه فراهم شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک سپه، حسین صلواتی 
اظهار داشت: هموطنان گرامی و مشتریان عزیز عالوه 
ب��ر امکان پرداخت قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی 
می توانن��د قب��وض خدمات ش��هری، ش��هرداری های 
تابعه کالنش��هرها و آموزش وپ��رورش را نیز از طریق 

خودپردازهای بانک سپه پرداخت کنند. 
وی گفت: به منظور بهینه س��ازی عملیات پرداخت 
قبوض یاد ش��ده من��وی نام س��ازمان ها نظیر آب و 
ب��رق و. . . در خودپردازه��ای بان��ک س��په حذف و 
ب��ا وارد ک��ردن شناس��ه های قب��ض و پرداخت، نام 
س��ازمان نمایش داده ش��ده و پس از تأیید مشتری 

قابل پرداخت می ش��ود. 
ریی��س اداره کل فن��اوری اطالع��ات و توس��عه 
بانکداری نوین اظهار داش��ت: در راس��تای توس��عه 
خدم��ات پرداخ��ت و اس��تفاده از ظرفی��ت کام��ل 
ب��ه  واری��ز  گزینه ه��ای  خودپ��رداز،  دس��تگاه های 
س��ازمان ها  )نظی��ر تأمی��ن اجتماع��ی( در صفحه 
اصلی منوه��ا و گزینه نیکوکاری ب��ا امکان واریز به 
مؤسس��ات محک، کهریزک، س��پهر، عتبات عالیات 
و عتب��ات عالی��ات اس��تان ته��ران  )صحن حضرت 
زهرا»س«( در صفحه سایر خدمات درج شده است. 

نسیم نجفی
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پیش بینی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از 
آینده تجارت با آلمان ها 

افزایش مبادالت تجاری تا سقف 
10میلیارد یورو

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی گفت: رس��یدن به عدد 7 میلیارد یورو 
مب��ادالت تج��اری بی��ن ایران و آلم��ان نه تنها دور از 
دس��ترس نیس��ت بلکه ش��اید این عدد به 10میلیارد 

یورو هم برسد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از اتاق بازرگان��ی تهران، محمد 
الهوت��ی حضور هیأت بلندپای��ه تجاری آلمانی را در 
ایران مثبت ارزیابی کرد و افزود: سطح هیأت آلمانی 
که وارد ایران ش��ده اند بس��یار باالست، چنین سطح 
عالی از روابط بدون شک می تواند در اقتصاد ایران و 
البته آلمان تأثیرات مثبت زیادی در پی داشته باشد. 
وی اضاف��ه ک��رد: وزی��ر اقتصاد و ان��رژی آلمان به 
همراه مدیران ارش��د ش��رکت خودروسازی مرسدس 
بن��ز، فولک��س واگن، زیمنس، لینده و چند ش��رکت 
ت��راز اول دیگ��ر در ای��ن هیأت حض��ور دارند که این 
امر س��طح این هیأت تجاری را بی س��ابقه کرده است.  
الهوتی ادامه داد: آلمان می تواند از کشورهای اروپایی 
باشد که مراودات تجاری باالیی با ایران برقرار کند. 
ریی��س کنفدراس��یون صادرات ب��ه تأثیرات مثبت 
حضور ژرمن ها در بازارهای کشور اشاره کرد و گفت: 
برنامه ریزی ه��ا بع��د از لغ��و تحریم ها و توافق صورت 
گرفته، به گونه ای دقیق و زیرکانه تدوین شده که به 
آسانی آلمان را نخستین شریک تجاری اروپایی ءمان 
کرده و همین موضوع نشان دهنده تأثیر توافق انجام 
ش��ده در ارتب��اط ایران با جوام��ع بین المللی و البته 
پیشرفته است. وی به این نکته اشاره کرد که آلمان 
و ایران از لحاظ تاریخی و اقتصادی از دیرباز با یکدیگر 
تعامالت خوبی داش��ته اند و در آینده نیز ش��اهد این 

روند رو به رشد خواهیم بود. 
الهوتی با اشاره به گفته رییس اتاق مشترک اتاق 
ایران و آلمان مبنی بر ابراز امیدواری برای رس��یدن 
مب��ادالت بی��ن دو کش��ور به 7 میلی��ارد یورو، گفت: 
عددی که وی بیان کرده اند کاماًل در دسترس است 
و می ت��وان ب��ه افزایش مبادالت تجاری ایران و آلمان 
به 7میلیارد یورو در س��ال2016 بس��یار امیدوار بود. 
این درحالی است که من در خبرها هم تا افزایش رقم 
به 10میلیارد دالر را شنیده ام و به نظرم اگر توافقات 
تجاری خوب پیش برود این رقم کاماًل در دس��ترس 
است. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: آلمان 
کش��وری اس��ت که هم در صنایع خودروسازی و هم 
در پتروش��یمی می تواند کمک های ش��ایانی به کشور 
ما داش��ته باش��د. با نگاهی به خطوط تولیدی کش��ور 
متوجه خواهیم شد که اکثر ماشین آالت شرکت های 
ما که در حال فرس��وده ش��دن هس��تند آلمانی اند و 
برای ورود ماشین ها با تکنولوژی به روز تر می توان به 
ارزش مراودات بیش��تر با آلمان پی برد و اینجاس��ت 
که باید گفت آلمان قطعاً یکی از شرکای مهم ما در 

آینده خواهد بود. 
الهوت��ی اب��راز امی��دواری کرد که ص��ادرات ایران 
ب��ه آلم��ان نی��ز به طور ج��دی آغاز ش��ود و عالوه بر 
فرآورده های پتروش��یمی و نفت و گاز شاهد صادرات 

دیگر کاالها به این کشور باشیم. 

رویدادی مهم برای آینده ایران پس از توافق 
تاریخی با 5+1

دومین گردهمایی ایران- اروپا 
مهرماه امسال در ژنو برپا می شود

دومی��ن گردهمای��ی ایران- اروپا به میزبانی ش��هر 
ژنو سوییس، با تمرکز بر خدمات بازار مالی و ارتباط 
تجاری، هفته اول مهر ماه برگزار خواهد شد. هدف این 
همایش، قدرت بخشیدن به فعاالن بخش خصوصی و 
شرکای بین المللی آنها با ایجاد شبکه های ارتباطی و 
دانش فنی الزم برای تنظیم استراتژی های کسب وکار 
اس��ت که با حضور جمعی از فعاالن و صاحب نظران 

اقتصادی از سراسر دنیا برگزار خواهد شد. 
اسفندیار باتمانقلیچ بنیان گذار فروم ایران- اروپا درباره 
این رویداد می گوید:  »گردهمایی ایران- اروپا با باور به 
دیپلماسی تجاری تعریف شده است. با توجه به موفقیت 
حاصل شده در توافق هسته ای میان ایران و گروه 5+1، 
تب��ادل نظر درباره شناس��ایی فرصت ه��ای بازار ایران و 
تنظیم اس��تراتژی های قابل اجرا برای سرمایه گذاری و 
تجارت در ایران، از مباحث مهم برای فعاالن اقتصادی 
اس��ت ک��ه موضوع بحث دومین همای��ش ایران و اروپا 
نیز خواهد بود. «  وی با اشاره به گرد هم آمدن بزرگان 
کسب وکار از ایران، اروپا و جهان در دومین گردهمایی 
ایران- اروپا گفت:  »ایران، بازاری با اهمیت بسیار باالست 
و برگزاری موفقیت آمیز نخس��تین همایش و موقعیت 
حس��اس کنونی، ما را بر آن داش��ت تا س��ریع تر نسبت 
به برگزاری فروم دوم قدم برداریم. این رویداد، پیام آور 
دوره جدیدی از توسعه اقتصادی ایران خواهد بود که در 
آن سخنرانان برجسته ای در سطح جهانی، دیدگاه های 
خود را در زمینه رش��د اقتصادی پس از تحریم ها بیان 

خواهند کرد. « 

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد 
افزایش ۲ برابری تعرفه واردات کاالهای 

کره ای به تالفی پیروی از تحریم 

رییس س��ازمان توس��عه تجارت با انتقاد از سیاست 
محافظه کارانه کره جنوبی در ارتباط با ایران، گفت: در 
چند سال اخیر سیاست های تجاری کره جنوبی باعث 
شد روابط دو کشور به پایین ترین سطح خود برسد و 
این کشور جایگاه خود را در بازار ایران از دست بدهد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
ولی اهلل افخمی راد در گفت وگو با خبرگزاری یان هاپ 
ک��ره جنوبی، تأکید کرد: کش��ورهای اروپایی اگرچه 
م��ا را تحری��م کردند اما به دلیل ویژگی های غیرقابل 
انکار اقتصادی ایران، از تعامل با ما چشم پوشی نکردند 
و با ایران وارد معامله ش��دند به طوری که بیش��ترین 
هیات های تجاری از اروپا به کش��ور ما وارد ش��دند، 
همچنین در زمان تحریم ها کشورهای دیگری مانند 
چین جایگاه خود را در بازار ایران باز کرده اما در این 
میان جایگاه کشور کره جنوبی کمرنگ تر شده است. 
وی در باره علل کمرنگ شدن نقش کره در بازار 
ایران یادآور ش��د: در زمان تحریم برخی کش��ورها 
ارتب��اط خ��ود را با ایران حفظ کردند، چین در تمام 
این مدت با ما همکاری کرده و شریک اول تجاری ما 
هم در صادرات و هم در واردات بوده است. اما ژاپن 
و کره جنوبی سیاستی متفاوت را اتخاذ کردند یعنی 
نه تنه��ا تحریم ه��ا را صددرصد رعایت کردند بلکه از 
آن هم فراتر رفته و در مواردی که ش��امل تحریم ها 
نب��ود ه��م ارتباط خود با ای��ران را قطع کردند مثاًل 
حتی در زمینه هایی مثل خودرو که بازار ایران عالقه 
بس��یاری به محصوالت کره ای نش��ان داد، این کشور 
ف��روش خ��ود به ایران را متوق��ف کرد. افخمی راد با 
اشاره به اینکه در یک دوره ای خودروهای هیوندای 
و کیا در بازار ایران با اقبال مردم همراه شد، تصریح 
ک��رد: کره جنوب��ی با وجود اس��تقبال و تقاضای بازار 
ای��ران، از فروش ای��ن خودروها به ایران امتناع کرد 
به همین خاطر ما مجبور ش��دیم هیوندای و کیا را 
از کش��ورهای دیگری مانند امارات خریداری کنیم. 
ضمن اینکه کره در اقدام دیگر خود و با وجود اینکه 
خط تولید هیوندای را در بم داشت اما صدور قطعات 
به این کارخانه را قطع کرد به همین دلیل ایران با 

چینی ها وارد معامله شد. 
افخمی راد انتقاد دیگر به سیاست های تجاری کره 
جنوبی را در عدم سرمایه گذاری این کشور در ایران 
و تمایل به فروش کاالی تمام ش��ده دانس��ت و افزود: 
محصوالت شرکت هایی مانند سامسونگ و ال. جی در 
ایران بازار خوبی دارند، به همین دلیل ما از مدیران 
عام��ل این دو ش��رکت دع��وت کردیم به ایران بیایند 
و در ای��ران س��رمایه گذاری کنند ت��ا محصوالت آنها 
به صورت مشترک با ایران تولید شود، اما سامسونگ 
و ال. جی از پذیرش این پیشنهاد امتناع کردند. باید 
به این نکته توجه کرد که در ایران وضعیت در حال 
دگرگونی است و ما به دنبال سرمایه گذاری مشترک 
با کشورهای خارجی هستیم و کمتر به خرید کاالی 

تمام شده تمایل داریم. 
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه عملکرد 
کره در چند وقت اخیر ما را به اتخاذ سیاس��ت های 
دیگری واداش��ته اس��ت، تصریح کرد: آنچه از عملکرد 
کره گفته شد ما را بر آن داشت که دستورالعملی را 
وضع کنیم که کاالهای کره ای مشمول تعرفه  گمرکی 
باالتری ش��وند، به طوری که مثاًل تعرفه لوازم خانگی 

کره ای از 40 به 42 تا 80 درصد افزایش یابد. 

انتش��ار خبرهای خوش لغو 
تحریم ه��ا در هفته گذش��ته، 
امید ت��ازه ای به فعاالن فضای 
کس��ب وکار و دست اندرکاران 
آن بخش��ید. ب��ازار دیجیتال 
یک��ی از بخش های��ی بود که 
طی دو س��ال اخیر به ش��دت 
انتظار مشخص شدن  چش��م 
تکلیف مذاکرات هسته ای بود 
و ب��ه گفته فع��االن این بازار، 
دراین مدت امی��د به کاهش 
قیمت ها م��ردم را از خرید باز 

داشت. 
اما ح��اال با آغاز ش��مارش 
معکوس برای حذف تحریم ها 
فروش��ندگان  و  واردکنندگان 
دس��تگاه های دیجیت��ال خود 
را ب��رای تحول و فعالیتی تازه 
آماده می کنند و امیدوارند در 
ماه های آینده مشتریان زیادی 
روانه بازار های کامپیوتر شوند. 
این درحالی اس��ت که پیش 
ازاین ریی��س اتحادیه فناوران 
رایانه تهران به »فرصت امروز« 
حقیقی��ت  در  ب��ود:  گفت��ه 
باع��ث  هس��ته ای  توافق��ات 
نمی شود که قیمت در بازار به 
یک باره کاهش داشته باشد و 
اگر قیمت ارز نیز کاهش یابد، 
مدتی طول خواهد کش��ید تا 
قیمت ه��ا در ب��ازار شکس��ته 

شود. 
سیدمهدی میرمهدی افزود: 
در هم��ه جای دنی��ا این رویه 
وجود دارد ک��ه هرگاه قیمت  
م��ی رود مدت ها  ب��اال  کاال ها 
ط��ول می کش��د ت��ا قیمت ها 

پایین بیاید. 
یکی  منصوری  محمدرضا 
از واردکنندگان تبلت و تلفن 
همراه درباره روند کاهش��ی 

قیمت در ب��ازار به »فرصت 
ارز  ن��رخ  گف��ت:  ام��روز« 
تأثیر زیادی ب��ر قیمت های 
محصوالت دیجیتالی دارد و 
اگر سیاست دولت به گونه ای 
باش��د ک��ه ب��ازار ارز تغییر 
چندانی نکند مطمئناً تغییر 
چندان��ی را در قیمت ه��ای 
نخواهیم  محص��والت  ای��ن 

داشت. 
وی اف��زود: اگ��ر قیمت ارز 
کاه��ش یاب��د بازه��م مدتی 
طول می کش��د قیمت ها روند 
کاهشی به خود بگیرند و بازار 

تحت تأثیر آن قرار گیرد. 
منصوری با اشاره به افزایش 
واردات اظه��ار ک��رد: درحال 
منتظر  واردکنن��دگان  حاضر 
تا  تحریم ها هس��تند  ح��ذف 
واردات خ��ود را افزایش دهند 
که این کار نیز تأثیر زیادی بر 

قیمت ها خواهد داشت. 
ای��ن واردکننده افزود: البته 
این نگرانی وج��ود دارد که با 
واردات بی رویه خس��ارت های 
جبران ناپذی��ری به بخش های 
خص��وص  ب��ه  مختل��ف 
تولیدکنن��دگان داخل��ی وارد 

ش��ود که اگر تدابیر مناسبی 
در این زمینه اندیشیده نشود 
یقینا این اتفاق خواهد افتاد. 

از س��وی دیگر فروشندگان 
بازار نیز خود را برای استقبال 
می کنند  آم��اده  خریداران  از 
و در فکر تأمی��ن نیاز خود از 
بهترین و ارزان ترین منبع های 

موجود هستند. 
محس��ن ایراندوس��ت یکی 
دس��تگاه های  فروشندگان  از 
دیجیت��ال درب��اره وضعی��ت 
ب��ه  ب��ازار  روز ه��ای  ای��ن 
در  گف��ت:  »فرصت ام��روز« 
حال حاضر فروشندگان هنوز 
به رونق بازار با چش��م تردید 
نگاه می کنند و منتظر کاهش 

قیمت ارز هستند. 
وی افزود: مردم نیز منتظر 
دربازار هستند  قیمت  کاهش 
و ت��ا وقت��ی ک��ه تغیی��ر در 
قیمت ها ایجاد نشود مشتریان 
چندانی به فروشگاه ها مراجعه 

نخواهند کرد. 
این فروش��نده با اش��اره به 
اینکه هن��وز زمان خرید برای 
است،  فرا  نرس��یده  مشتریان 
گفت: به نظر می رس��د از مهر 

ماه نرخ ارز ثبات پیدا کند که 
اگر این طور شود قیمت ها در 
ب��ازار روند کاهش��ی به خود 
گرفته و از آن به بعد مشتریان 
کم کم روانه بازار خواهند شد. 
خارجی  ش��رکت های  ورود 

فرصت با تهدید؟ 
خارجی  ش��رکت های  ورود 
و نمایندگ��ی آنه��ا ب��ه بازار 
ایران از بحث هایی اس��ت که 
مخالف��ان و موافق��ان زیادی 
دارد. بعضی ه��ا از فعالیت این 
و  نگران هس��تند  ش��رکت ها 
معتقدن��د وجود ش��رکت های 
خارجی آسیب زیادی بر پیکر 
نیمه ج��ان تولید وارد خواهد 
کرد و برخ��ی دیگر این عمل 
را فرصتی برای تولیدکنندگان 
داخلی می دانن��د و امیدوارند 
لغ��و تحریم ها ه��م بر کیفیت 
تأثی��ر  داخل��ی  محص��والت 
بگ��ذارد و هم ب��ازار رقابت با 
فراهم  را  خارجی  شرکت های 

کند. 
کارش��ناس  قنبرپور،  هادی 
فن��اوری اطالع��ات دراین باره 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
اینک��ه فقط برند ه��ای ایرانی 

در بازار فعالیت داش��ته باشند 
مطمئناً نمی تواند عاملی برای 
ایران��ی  تولی��دات  پیش��رفت 
باش��د اما اگر برند های معتبر 
کنت��رل  ب��دون  و  بی محاب��ا 
در ب��ازار م��ا فعالی��ت کنند 
ش��رکت های ایرانی یکی پس 
از دیگری ورشکس��ت و نابود 

خواهند شد. 
وی اف��زود: از س��وی دیگر 
لغ��و  ش��رایط  در  مدیری��ت 
تحریم ه��ا تأثیر زی��ادی روی 
وضعیت تولید خواهد داش��ت 
که این امر باید با تدابیر دولت 

به بهترین شکل اجرا شود. 
ن�وع  درب���اره  قنب��رپ��ور 
گفت:  دولت��ی  حمایت ه��ای 
مس��ئوالن باید فضا را طوری 
اجن��اس  ک��ه  کنن��د  مهی��ا 
کمت��ر  قیم��ت  ب��ا  ایران��ی 
درکن��ار نمونه ه��ای خارجی 
ق��رار گیرن��د تا ه��م رقابت 
وج��ود داش��ته باش��د و هم 
در  ایران��ی  تولیدکنن��دگان 
بهب��ود کیفیت خروجی  فکر 

کارخانه های خود باش��ند. 
قوانین  اینک��ه  بابی��ان  وی 
مناس��بی ب��رای حمای��ت از 
دارد  وج��ود  تولیدکنن��دگان 
در  قانون گذاری  ک��رد:  اظهار 
این زمینه وجود دارد اما باید 
دید ای��ن قوانین اجرا خواهند 

شد یا خیر؟ 
باید  افزود:  این کارش��ناس 
تولیدکنندگان داخلی را جدی 
نیس��ت  معلوم  چ��ون  گرفت 
در آینده دوب��اره تحریم ها یا 
ش��رایطی همانن��د آن دوباره 
به وج��ود خواهد آمد یا خیر؟  
ک��ه البته امیدواری��م هیچ گاه 
بر  دوب��اره  تحریمی  ش��رایط 

کشور ما سایه نیندازد. 

و  بازرگان��ی  ات��اق  مدیرعام��ل 
صنای��ع ای��ران و آلم��ان از آمادگی 
این کش��ور برای صادرات کاالها و 
تجهی��زات مورد نیاز ایران به ارزش 
5میلی��ارد ی��ورو، بالفاصل��ه پس از 
نهایی ش��دن توافق هس��ته ای و لغو 

تحریم ها خبر داد. 
گفت و گ��وی  در  برنب��ک  دانی��ل 
پتانس��یل  ایرن��ا،  ب��ا  اختصاص��ی 
اقتصادی  اش��تغال آفرینی هم��کاری 
میان دو کشور را باال توصیف و بر عزم 
آلمان برای برقراری روابط بازرگانی و 

تجاری با ایران تاکید کرد. 
وی اظهار داشت: آلمان عالقه مند 
همکاری با ایران در زمینه های آب، 
نف��ت، گاز، انرژی های تجدیدپذیر، 

همچنی��ن  و  پزش��کی  تجهی��زات 
و  خ��اص  ماش��ین آالت  س��اخت 

خودرو اس��ت. 
مدیرعام��ل ات��اق بازرگانی و صنایع 
ای��ران و آلم��ان تصری��ح کرد: س��فر 

ای��ن هی��أت عالیرتبه ک��ه نمایندگان 
شرکت های بزرگی چون فولکس واگن 
و زیمن��س آن را همراه��ی می کردند، 
یک س��فر سمبلیک برای نشان دادن 
تمای��ل و عالقه من��دی آلم��ان ب��رای 

هم��کاری اقتص��ادی با ایران اس��ت و 
ق��راردادی در ط��ول این س��فر امضا 

نخواهد شد. 
وی گفت: مهم ترین مشکلی که سر 
راه همکاری اقتصادی با ایران وجود 
دارد، مش��کالت سیستم بانکی است، 
زیرا ایران به لحاظ تحریم های بانکی 
به ش��بکه س��وییفت متصل نیست و 
امیدواری��م پ��س از لغ��و تحریم های 
مالی و بانکی، این مش��کل به سرعت 
برط��رف ش��ود. برنب��ک اضافه کرد: 
آلمان آماده س��رمایه گذاری و انتقال 
فناوری ه��ای جدی��د به ایران و مایل 
است در چارچوب یک تعامل سازنده 
و روش��ن ب��ا ای��ران همکاری ه��ای 

بلند مدت داش��ته باش��د. 

مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان 

5میلیارد یورو صادرات اقالم مورد نیاز ایران به محض لغو تحریم ها

لغو تحریم ها به بازار آی تی رونق می بخشد؟

خریداران در انتظار ارزانی

وارداتبازرگانی

محمد ممتازپور 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور 
مالیاتی با اشاره به اینکه مودیان تا 31تیرماه 
فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی خود را دارند، 
گفت: تاکنون حدود 3 میلیون و 200هزار 
م��ؤدی مالیات��ی به ص��ورت الکترونیک��ی 

اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده اند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حس��ین وکیلی از 
مؤدی��ان مالیاتی خواس��ت هر چه زودتر و 
در بازه زمانی تعیین شده به پایگاه اینترنتی 
تعیین ش��ده مراجع��ه و اظهارنامه مالیاتی 

خود را تسلیم کنند. 
وی اف��زود: چهارش��نبه 31 تی��ر آخرین 
مهلت تس��لیم اظهارنامه های مالیاتی است 
و طبق قانون این زمان قابل تمدید نیست.

افزایش 10 درصدی تعداد 
اظهارنامه های مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور 
مالیاتی گفت: تعداد اظهارنامه های مالیاتی 
دریاف��ت ش��ده در حدود دو م��اه اخیر در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال نزدیک به 

10 درصد افزایش یافته است. 
حس��ین وکیلی تصریح کرد: بازه زمانی 
ب��رای ارائ��ه الکترونیک��ی اظهارنامه ه��ای 
مالیاتی از اوایل خرداد آغاز ش��ده اس��ت و 
مودی��ان می توانند تا پای��ان تیر ماه از این 
طری��ق نیز اظهارنامه های خود را تس��لیم 
کنن��د و از معافیت ها و تس��هیالت قانونی 
برخوردار ش��وند. وی گف��ت: انتظار داریم 
مودی��ان هرچه زودتر از طریق الکترونیکی 
اظهارنامه های خود را تسلیم کنند، زیرا با 
نزدیک ش��دن به پایان مهلت مقرر به طور 
طبیعی مشکالت مربوط به ترافیک پایگاه 

اینترنتی باعث کندی کار خواهد شد. 
وکیل��ی افزود: س��ازمان امور مالیاتی در 
روزهای دوش��نبه و سه شنبه هفته جاری 
تا س��اعت 21 و روز چهارش��نبه به عنوان 
روز پایانی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی تا 
ساعت 22 باز خواهد بود تا در صورت نیاز 

پاسخگوی مراجعه مودیان باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بانک ها در این زمینه 
همراه��ی خوبی با س��ازمان ام��ور مالیاتی 
داش��ته اند، گف��ت: برای کس��انی که برای 
پرداخ��ت مالی��ات خ��ود نیاز ب��ه مراجعه 
حض��وری ب��ه بانک ها دارن��د و به هر علت 
نمی توانن��د به صورت الکترونیکی پرداخت 
کنند بانک های کشور در روزهای دوشنبه 
و سه شنبه هفته جاری تا ساعت 21 و روز 
چهارش��نبه تا س��اعت 22 باز و آماده ارائه 

خدمات به مودیان مالیاتی هستند. 
مع��اون س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور 
درب��اره افزای��ش نزدیک ب��ه 10 درصدی 
اظهارنامه ه��ای تس��لیم ش��ده مالیاتی در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه سال پیش افزود: 
افزایش تعداد مودیان مالیاتی در مقایسه با 
سال گذشته یا تعجیل مودیان برای تسلیم 
اظهارنامه و پرداخت مالیات می تواند علت 
این افزایش باش��د. وکیلی گفت: این آمار 
مربوط به روزهای گذش��ته تاکنون است و 
برای جمع بندی نهایی باید تا پایان تیرماه 
صبر کنیم. وی با بیان اینکه مهلت تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی و فهرست ماده 169 
مکرر پایان تیر به اتمام می رسد، از مودیان 
مالیاتی مش��مول ماده 169 مکرر خواست 
که هرچه زودتر برای پرداخت مالیات خود 

اقدام کنند. 

معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

پایان زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی تا فردا



ک����ه  ش����رای�ط���ی  در 
از  حاص��ل  خوش بینی ه��ای 
ب��ه نتیج��ه رس��یدن توافقات 
هس��ته ای فضای اقتصاد ایران 
را فرا گرفته و بس��یاری امید را 
تنه��ا حاصل عبور از این روزها 
می پندارند، بازار مسکن در یک 
حالت دوگانه فرو رفته اس��ت، 
خوش بین��ی غیر قاب��ل ان��کار 
خانه س��ازان و البت��ه نگران��ی 

متقاضیان خرید خانه. 
در  روزه��ا  ای��ن  هرچن��د 
بس��یاری از قواع��د نانوش��ته 
اقتصادی تش��کیک به وجود 
آمده و کمتر کس��انی هستند 
ک��ه همچنان بازگش��ت رونق 
را مساوی با افزایش قیمت ها 
بدانن��د ام��ا به نظر می رس��د 
نه چن��دان مطل��وب  تجرب��ه 
ب��ازار مس��کن در ای��ران این 
نگران��ی را به وجود آورده که 
کار ق��دری از خوش بینی های 

فعلی پیچیده تر ش��ود. 
از ح��دود 10 س��ال پی��ش 
تاکن��ون ب��ازار مس��کن ایران 
دوره ه��ای چندباره ای از رکود 
را در خریدوفروش ه��ا پش��ت 
س��ر گذاش��ته ک��ه ه��ر کدام 
عل��ل و البت��ه نتای��ج خ��اص 
خ��ود را ب��ه ب��ار آورده اند. اگر 
در  کاه��ش خریدوفروش ه��ا 
س��ال 84 ب��ه دلی��ل افزایش 
یکب��اره قیمت ها اتف��اق افتاد 
و آین��ده بازار مس��کن را برای 
همیشه تغییر داد، در سال های 

گذشته رکود طوالنی مدت در 
حالی اتف��اق افتاده که قیمت 
تمام شده واحدهای مسکونی 
نه تنه��ا افزای��ش قابل توجهی 
نداشته اند که حتی در بسیاری 
از ماه ها روند کاهش��ی به خود 
گرفته ان��د. ای��ن ثاب��ت باق��ی 
مان��دن قیمت ه��ا ب��رای چند 
س��ال پی در پی کار را به جایی 
رس��انده که خانه سازان رسما 
اع��ام می کنن��د قیمت ه��ای 
فعل��ی کف نرخ اس��ت و قطعا 
راهی برای پایین آمدن دوباره 

آن وجود ندارد. 
ای��ن به آن معنی اس��ت که 
کاهش تقاضا در بازار عرضه را 

به بیش��ترین حد از فشار 
رس��انده و همان طور که 
در عملک��رد ب��ازار قابل 
رصد اس��ت بس��یاری از 
خانه س��ازان و صاحب��ان 
خان��ه ترجی��ح می دهند 
واحدهای مسکونی خود 
را راکد نگه دارند تا با این 
قیمت به فروش برسانند. 
رسیدن قیمت مسکن 

ب��ه پایین تری��ن ح��د خ��ود 
آین��ده رون��ق را نی��ز با چالش 
مواجه ک��رده، هرچند در بین 
صاحب نظ��ران ش��کی وج��ود 
ن��دارد که عبور از دوران فعلی 
مس��کن و بحران های چندین 
س��اله تنه��ا با عب��ور از رکود 
عملیات��ی خواهد بود و این امر 
در س��ایه رونقی اتفاق می افتد 
که در آن تمام بازیگران عرصه 

فعال ش��وند، اما ی��ک نگرانی 
بی��ش از هم��ه جل��ب توج��ه 
می کن��د و آن احتمال پیش��ی 
گرفتن قیمت ها در سایه رونق 
از قدرت خرید مردم است. نیمه 
دوم امس��ال که بسیاری آن را 
نخستین فصل از رونق مسکن 
پ��س از س��ال ها درجا زدن به 
شمار می آورند این خطر را در 
بیخ گوش خ��ود می بینند که 
خانه سازان هم زمان با افزایش 
تقاضا، در قیمت ها نیز دس��ت 
ببرن��د؛ نگرانی که البته ش��اید 
در کوتاه م��دت به عرصه عمل 

وارد نشود. 

رونقمسکنچندمرحلهای
وپیچیدهاست

اقتص��اد  کارش��ناس  ی��ک 
مس��کن معتقد اس��ت در حال 
حاضر آنچه بیش از خطر گرانی 
در ب��ازار جل��ب توجه می کند، 
نح��وه آغاز خرید و فروش ها و 
چگونگی رساندن قدرت خرید 
مردم به قیمت های فعلی است. 
در  وط��ن پ���ور،  محم��د 

گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
به دو تعریف متفاوت از رونق 
مس��کن اش��اره کرد و توضیح 
داد: ی��ک رون��ق ب��ه معنای 
افزای��ش خریدوفروش ه��ا در 
قیم��ت فعل��ی و در ش��رایط 
امروز بازار اس��ت و یک رونق 
ب��ه معن��ای س��رعت گرفتن 
ساخت و س��ازها، آنچه با توجه 
ب��ه تحوالت اقتصادی و توافق 
هسته ای می توان به آن دست 
یافت نوع نخست رونق است. 
وی ادام��ه داد: این رونق نیز 
چن��د مرحله خواهد داش��ت و 
در نقط��ه نخس��ت باید به این 
س��وال پاس��خ داد ک��ه آیا در 
ص��ورت ثاب��ت مان��دن 
قیمت ها نیز مردم قدرت 
خرید خواهند داش��ت یا 
کار بای��د با تس��هیات 
مس��کن تکمیل ش��ود. 
اگ��ر خرید ها آغاز ش��د 
و نی��از ب��ازار ایجاب کرد 
جدید  خانه های��ی  ک��ه 
س��اخته ش��وند می توان 
ب��ه افزای��ش قیمت ه��ا 
فک��ر ک��رد. وطن پ��ور افزایش 
قیم��ت پس از بازگش��ت رونق 
را قطعی ندانس��ت و گفت: اگر 
وضعی��ت اقتصاد بهب��ود یابد و 
ای��ن امر به بازار مس��کن انتقال 
پیدا کند، افزایش قیمت در حد 
نیاز به وجود می  آید. در این بین 
دولت نباید تاش کند با احکام 
دس��توری قیمت را کاهش دهد 
زیرا همان طور که پیش از این نیز 

سابقه نشان داده بازار را نمی توان 
به این شکل کنترل کرد. 

ای��ن ن��گاه در بی��ن فعاالن 
عرص��ه س��اختمان نیز وجود 
مرتض��وی  محم��ود  دارد. 
فع��ال عرص��ه س��اختمان با 
اش��اره به اینک��ه اولویت اول 
خانه س��ازان فروش واحدهای 
از پیش مانده آنهاست، تاکید 
ک��رد: هرچند ب��ا قیمت های 
از  بس��یاری  ب��رای  فعل��ی 
س��رمایه گذاران ورود به بازار 
صرفه ن��دارد و باید تغییراتی 
در این زمینه اتفاق بیفتد اما 
آنچه بیش از قیمت مهم است 

بازگش��ت رونق خواهد بود. 
وی اف��زود: خانه های��ی ک��ه 
ساخته می شوند به مشتری نیاز 
دارند و وقتی تقاضا در بازار باشد 
امکان فعالیت نیز وجود دارد. از 
این رو بیش از آنکه نگران افزایش 
قیمت ها باشیم باید به فکر خروج 
از رکودی بود که در چند س��ال 
گذشته بسیاری از صنایع کشور 
را با خود درگیر کرده اس��ت.  با 
وج��ود تردید هایی که درباره 
افزای��ش قیم��ت خانه وجود 
دارد، خوش بین��ی حاص��ل از 
رون��ق ب��ازار پ��س از چندین 
فص��ل رک��ود م��داوم باع��ث 
ش��ده نگاه ه��ا به اف��ق آینده 
روش��ن باش��د، افق��ی که به 
دلی��ل کش��ش پایین س��طح 
تقاض��ا احتماال اجازه افزایش 
را  خان��ه  قیم��ت  س��نگین 

نخواه��د داد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه هر درصد افزایش 
تولید حقیقی اقتصاد به افزایش 
۲.۵ درص��دی س��رمایه گذاری 
در بخ��ش حمل و نق��ل منج��ر 
می ش��ود، گفت: ی��ک میلیارد 
تقاض��ای  افزای��ش  ری��ال 
سرمایه گذاری در بخش مسکن 
ب��ه ۲.08 میلیارد ری��ال تولید 
بالقوه مس��تقیم و غیرمستقیم 
در کل اقتصاد منجر می شود. 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت راه و شهرس��ازی، امیر 
امینی با اشاره به نقش مسکن 
و حمل و نقل در اقتصاد کش��ور 
اظهار کرد: مسکن و حمل و نقل 
دو بخ��ش ب��زرگ از اقتص��اد 
کشور هستند که گسترده ترین 
تعام��ل داده و س��تانده ای را با 
سایر بخش های اقتصاد دارند. 

وی اف��زود: بخ��ش مس��کن 
ب��ه  را  رون��ق  بیش��ترین 
صنع��ت و مع��دن می بخش��د 
و رش��د تولی��دات صنعت��ی و 
معدن��ی باعث رون��ق خدمات 
حمل و نق��ل می ش��ود. اص��والً 
س��رمایه گذاری  بی��ن  رابط��ه 
و  حمل و نق��ل  بخ��ش  در 
رش��د اقتصادی کش��ور رابطه 
دوطرف��ه و بلند م��دت اس��ت. 
هر یک درص��د افزایش تولید 
حقیق��ی اقتص��اد ب��ه افزایش 
س��رمایه گذاری  درصدی   ۲.۵
منجر  حمل و نق��ل  بخ��ش  در 

می شود. بنابراین رشد خدمات 
حمل و نق��ل به ش��دت متاثر از 
رون��ق کل اقتص��اد اس��ت اما 
تأثیر یک درصد سرمایه گذاری 
در  حمل و نق��ل  بخ��ش  در 
رش��د تولی��د حقیقی کش��ور 
0.0۶درص��د اس��ت ب��ه ای��ن 
س��رمایه گذاری  ک��ه  معن��ی 
در حمل و نق��ل نی��ز بر رش��د 
اقتص��ادی کش��ور اثرگ��ذاری 
دارد. باید اشاره شود که اگرچه 
توسعه زیرساخت ها و خدمات 
حمل و نقل در کوتاه مدت تأثیر 
زی��ادی بر میزان مطلق رش��د 
اقتصادی ن��دارد ولی نبود این 
زیرس��اخت ها به ش��دت مان��ع 
رسیدن به توسعه خواهند بود. 
وی ضمن اش��اره به ماهیت 
و  پس��ین  رواب��ط  متف��اوت 
پیش��ین دو بخش مس��کن و 
حمل و نق��ل نس��بت به س��ایر 
بخش ه��ای اقتصاد اظهار کرد: 
رابطه متغیر سرمایه گذاری در 
بخش مس��کن و متغیر رش��د 
اقتصادی کاما معنادار و قابل 
توجه اس��ت. از نظر ش��اخص 
)ش��اخص  بخش��ی   تح��رک 
پسین  پیوندهای  که  انتش��ار( 
زیربخش های اقتصاد با س��ایر 
بخش ها را نشان  داده و مبین 
با  وابس��تگی هر بخش  میزان 
ملی  اقتصاد  س��ایر بخش های 
اس��ت بخش مس��کن در بین 
۷1 زیربخ��ش اقتصاد کش��ور 

در جای��گاه بیس��تم قرار دارد. 
جداول داده - س��تانده نشان 
می دهند که یک میلیارد ریال 
افزایش تقاضای سرمایه گذاری 
در بخ��ش مس��کن ب��ه ۲.08 
میلی��ارد ری��ال تولی��د بالقوه 
مستقیم و غیرمستقیم در کل 

اقتصاد منجر می ش��ود. 
امین��ی ادام��ه داد: در بخش 
خدم��ات »حمل و نق��ل ریلی« 
کل  درص��د   ۵۷ ح��دود  اوالً 
س��تانده  )تولی��د( این بخش 
بخش های  سایر  تقاضای  مورد 
تولیدی ق��رار گرفته و مصرف 
واسطه ای دارد. ثانیاً ۳۵ درصد  
)از ای��ن ۵۷درص��د( به بخش 
»ساخت فلزات اساسی« عرضه 
می ش��ود ک��ه اهمی��ت باالی 
بخ��ش »حمل و نق��ل ریل��ی« 
برای تأمین خدمات حمل و نقل 
بخش مذکور را نشان می دهد. 
در بخش »خدمات پش��تیبانی 
انبارداری«، حدود ۷۳درصد  و 
از کل ستانده  )تولید( مصرف 
واس��طه ای دارد و مورد تقاضا 
و مص��رف س��ایر بخش ها قرار 
می گیرد که ح��دود ۳4درصد 
)از ای��ن ۷۳درص��د( مرب��وط 
»عمده ف��روش،  بخ��ش  ب��ه 
خرده فروش��ی، تعمیر وس��ایل 

نقلیه و کاالها« است. 
 معاون وزیر راه و شهرسازی 
»حمل و نقل  بخ��ش  در  افزود: 
آب��ی« ح��دود ۵4 درص��د از 

کل س��تانده  )تولی��د( مصرف 
واس��طه ای دارد که حدود ۳0 
درص��د آن به تقاض��ای بخش 
فرآورده ه��ای  »س��اخت کک، 
و  نف��ت  تصفی��ه  از  حاص��ل 
مربوط  هسته ای«  سوخت های 
اس��ت. در بخ��ش »حمل ونقل 
جاده ای« نیز حدود ۵0 درصد 
کل س��تانده  )تولید( به عنوان 
م��ورد  واس��طه ای  خدم��ات 
قرار  بخش ه��ا  س��ایر  تقاضای 
می گیرد که طیف وس��یعی از 
بخش ها شامل »ساختمان های 
درص��د(،   ۷( غیرمس��کونی«  
»عمده فروش��ی، خرده فروشی، 
تعمیر وس��ایل نقلیه و کاالها«  
)۶درصد(، »ساختم��ان ه��ای 
مس��ک��ونی«  )۵ درص��د( و... 
را در ب��ر می گی��رد. در بخش 
»حمل و نقل هوایی« نیز حدود 
س��تانده   کل  از  درص��د   ۲۶
)تولید( مصرف واسطه ای سایر 
بخش ها اس��ت که بخش هایی 
ش��امل »پس��ت و مخاب��رات«  
»عم��ده ف��روشی،  )۶درصد(، 
خرده فروش��ی، تعمیر وس��ایل 
نقلیه و کااله��ا« )۵درصد( و... 

را در بر می گیرد. 
امین��ی با پرداختن به مفهوم 
اقتصادی شاخص توان تولیدی 
تولی��دی  ت��وان  داد:  ادام��ه 
بخش ه��ای اقتص��ادی به ازای 
افزایش هر واحد سرمایه گذاری 
بیانگر این اس��ت که در صورت 

س��رمایه گذاری ی��ک واحد در 
ارزش  اقتص��اد،  بخ��ش  ی��ک 
تولی��د کل اقتص��اد چند واحد 
در  یاف��ت.  خواه��د  افزای��ش 
میان 10 بخ��ش اقتصاد ایران 
بخش مس��کن پ��س از صنعت 
و س��اختمان های غیرمسکونی 
بیشترین توان تولیدی را دارد.

ش��اخص  اهمی��ت  ب��ه  وی 
ماحظ��ات  در  اش��تغال زایی 
و  ک��رد  اش��اره  اقتص��ادی 
و  مس��کن  بخ��ش  اف��زود: 
غیرمس��کونی  س��اختمان های 
در بی��ن بخش ه��ای اقتص��اد 
ایران با توان اش��تغال زایی ۵.۵ 
و ۵.۷ نف��ر، بعد از کش��اورزی 
رتب��ه قابل توجه دوم و س��وم 
را دارن��د. ت��وان اش��تغال زایی 
خدمات حمل و نقل در کش��ور 
براب��ر متوس��ط کل بخش های 
اقتصاد کش��ور یعنی 4.8 است 
و رتبه چه��ارم را دارد. در بین 
ش��قوق حمل و نقل، حمل و نقل 
ج��اده ای و دریای��ی و هوایی و 
ریل��ی ظرفیت ایجاد اش��تغال 
به ترتی��ب 4.8، ۳، 1.8 و 1.۷ 
نف��ر را ب��ه ازای ی��ک میلیارد 
ری��ال س��رمایه گذاری جدی��د 
دارن��د. بنابراین دولت از منظر 
اشتغال زایی باید در بین توسعه 
بخش های مختل��ف اقتصاد به 
رونق س��رمایه گذاری مسکن و 
س��اختمان و حمل و نقل توجه 

ویژه داشته باشد. 

تأثیرحملونقلومسکندراقتصادملی
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موضوع لغو تحریم ها برای عده ای فرصتی را فراهم 
آورده تا ب��ا اظهارات خود در قال��ب پیش بینی های 
کارشناس��انه بازار مس��کن را گل آلود کنند و از این 
آب کدر ماه��ی بگیرند. عده ای هش��دارهای صریح 
درخصوص افزایش قیمت مس��کن در ش��رایط پسا 
تحری��م می دهند؛ ای��ن در حالی اس��ت که افزایش 
قیمت بازار مس��کن پس از لغ��و تحریم ها به عوامل 
مختل��ف و به ش��رایط بازارهای رقی��ب و به میزان 
س��رمایه های موجود در این حوزه بستگی دارد و نه  

به یک عامل و فاکتور خاص. 
قطعا نمی توان تغییر رفتار در این بازار آن هم بازار 
وسیعی مانند مسکن را به یک جریان محدود دانست 
و از س��ویی دیگر یادمان نرود که بخش��ی از دالیل 
رکود در این بازار به جهش های قیمتی در سال های 
84 ب��ه بعد برمی گردد. از ای��ن رو در این بازار توان 
تحمل تکرار اشتباهات گذشته و سرمایه گذاری های 

بدون حساب و کتاب وجود ندارد. 
اما در ش��رایطی که دولت بهای سنگینی را برای 
برقراری ثبات در بازار مس��کن پرداخت کرده است 
اما برخی از نهادها مانند ش��هرداری به دلیل کاهش 
تعداد ساخت و س��ازها و کاهش میزان صدور جوازها 
سیاس��ت هایی را اتخ��اذ کرده ان��د ک��ه مجموع این 
سیاس��ت ها به افزایش قیمت نهایی مس��کن منجر 

می شود. 
افزایش نرخ مالیات برای س��ازندگان، افزایش نرخ 
عوارض��ی و افزایش ن��رخ مجوزها گوش��ه ای از این 
سیاست های اش��تباه مدیران و مس��ئوالن مدیریت 
شهری اس��ت، این در حالی اس��ت که سازندگان و 
شرکت های ساختمانی به هیچ وجه از گرانی در این 
حوزه اس��تقبال نمی کنند و معتق��دم گرانی دوباره 

می تواند ضربه دوباره ای باشد به بازار مسکن. 
معتق��دم به هم��ان اندازه که نظرات کارشناس��ی 
برپایه  س��ود شخصی از آینده بازار مسکن آفت این 
حوزه به حس��اب می آید، مدیرانی که بدون مطالعه 
دس��ت به سیاس��ت های یکب��اره درب��اره مقررات و 
ضوابط می زنند هم برای بازار مسکن خطرآفرینند. 

آخوندی3ابهامقانوننظام
مهندسیراابالغکرد

وزیر راه و شهرسازی در اجرای ماده 1۲۳ آیین نامه 
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سه 
ابهام درخصوص تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد 
اعضای نظام مهندس��ی، تصدی هم زمان سمت های 
هیات مدی��ره بازرس و عضویت در ش��ورای انتظامی 
اس��تان و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای 

هیات مدیره و شورای انتظامی استان اباغ کرد. 
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در این اباغیه تأکید 
کرده اس��ت: درخص��وص ابهام در م��اده ۶1 آیین نامه 
اجرای��ی قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
مصوب سال 1۳۷۵ در نحوه تناسب اعضای هیات مدیره 
با تع��داد اعضای نظام مهندس��ی اس��تان به تفکیک 
رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، پس 
از انتخ��اب یک نفر حائز باالترین رأی در هر رش��ته از 
هر گروه، تعیین بقیه اعضای هیات مدیره از هر رش��ته 
باید متناس��ب با تعداد اعضای نظام مهندس��ی استان 
در همان رش��ته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی 
اس��تان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 

۶1 آیین نامه اجرایی قانون باشد. 
همچنین وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص سکوت 
در آیین نام��ه اجرایی قانون نظام مهندس��ی و کنترل 
س��اختمان مصوب س��ال 1۳۷۵ در موض��وع تصدی 
همزم��ان س��مت های هیات مدی��ره اع��م از اصلی یا 
علی الب��دل، ب��ازرس و عضویت در ش��ورای انتظامی 
اس��تان، با توجه به جدا بودن وظایف ذاتی س��مت ها 
ف��وق و تفکیک ارکان مذکور و جلوگیری از بروز تضاد 
منافع در صور مختلف از یک سو و ایجاد امکان کنترل 
غیرجانبدارانه، تصدی س��مت های مذک��ور به صورت 
هم زمان میس��ر و مقدور نیس��ت. بنابر ای��ن گزارش، 
آخوندی تصریح کرد: درخصوص ابهام در تعیین مرجع 
رسیدگی به شکایات از تخلفات اعضای هیات مدیره و 
شورای انتظامی استان در امور حرفه ای در پرونده واحد، 
زمانی که تخلف ناشی از وظایف آنها در هیات مدیره یا 
شورای انتظامی اس��تان در شورای انتظامی رسیدگی 
می ش��ود، مرجع رس��یدگی به هر دو موضوع شورای 

انتظامی نظام مهندسی ساختمان خواهد بود. 

نیمهدومسالتغییرقیمتی
دربازارمسکننداریم

دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان ب��ا بیان اینکه 
تأثی��ر جریانات اقتص��ادی در بازار مس��کن زمان بر 
است، گفت: ۹۵ درصد از مصالح ساختمانی که مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، تولید داخل اس��ت. بنابراین 
تحریم ه��ا تأثیر زیادی بر این بازار نداش��ته اما رفع 

تحریم ها به رونق در بازار کمک خواهد کرد. 
به گزارش مهر، فرش��ید  پورحاجت با اش��اره به آثار 
رفع تحریم ب��ر صدور خدمات فنی مهندس��ی افزود: 
همکاران زیادی در این بخش فعال هستند که به طور 
حتم رفع تحریم ها به آنها کمک می کند زیرا در ماه های 
گذش��ته حتی در انتقال پول از کش��ور عراق هم این 
صادرکنندگان با مشکل مواجه شده بودند و مطالبات 
را به س��ختی دریافت می کردند. دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان با بیان اینکه رفع تحریم ها موجب می شود 
که نقدینگی در اختیار مردم آزاد شود، گفت: در حال 
حاضر بازار مسکن وضعیت بهتری دارد زیرا طا و سکه 
از رونق افتاده و بورس هم بازار خوبی نیست، بنابراین 
بازار مسکن آینده بهتری دارد اما به طور حتم افزایش 
قیمتی را در این بخش ش��اهد نخواهیم بود و هرگونه 

افزایشی بیش از تورم نیست. 

تمایلاسپانیابهراهاندازیقطار
پرسرعتدرایران

مدیرکل دفتر مش��ارکت ها و جذب س��رمایه گذاری 
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اعام آمادگی برای 
فراهم آوردن زمینه های همکاری مشترک اقتصادی با 
ایران در بخش های مختلف حمل و نقل گفت: وزیر راه 

اسپانیا در آینده نزدیک به ایران سفر می کند. 
و  راه  وزارت  اطاع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرسازی، مقداد رحیمیان با بیان اینکه به پیشنهاد 
سفارت اسپانیا جلسه ای برای سرمایه گذاری این کشور 
در بخش حمل و نقل ایران تش��کیل ش��د، گفت: در این 
جلس��ه دو ط��رف موضوعات قابل س��رمایه گذاری در 
بخش های حمل و نقل ایران را مطرح و بررسی کردند. 
مدیرکل دفتر مش��ارکت ها و جذب س��رمایه گذاری 
وزارت راه و شهرس��ازی اف��زود: در آن جلس��ه ب��ه 
ط��رف اس��پانیایی یادآور ش��دیم که تغیی��ر روش های 
س��رمایه گذاری و نحوه مش��ارکت می تواند مسیر ورود 
س��رمایه گذاران اس��پانیایی را به منظور مش��ارکت در 
طرح های توسعه حمل ونقل ایران هموارتر سازد، بنابراین 
برای س��رمایه گذاری مطمئ��ن تغییر رویکرد از معرفی 
پیمانکاران و مش��اوران به جذب کانسشنرها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. رحیمیان یادآور ش��د: میگوئل 
ایرسو رایزن اقتصادی سفارت اسپانیا نیز در این دیدار 
ضمن اعام آمادگی نسبت به ورود در زمینه حمل و نقل 
ریلی، خدمات مش��اوره ای، تامین لکوموتیو و راه اندازی 
قطاره��ای پرس��رعت برای ایران اع��ام کرد، هم اکنون 
مذاکرات برای همکاری های مش��ترک با ش��رکت مپنا 
آغاز شده است و شرکت های اسپانیایی برای همکاری در 
زمینه پروژه برقی سازی خط آهن تهران-مشهد آمادگی 
دارند. او شرکت های تالگو، ACS ، OHL  و آبرتیس 
را از جمله شرکت های توانمند در زمینه همکاری های 
حمل و نقل با ایران برش��مرد. مدیرکل دفتر مشارکت ها 
و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی به پایگاه 
خبری وزارت راه توضیح داد: رایزن اقتصادی س��فارت 
اس��پانیا عاقه من��دی کش��ورش را ب��رای فراهم آوردن 
زمینه ه��ای هم��کاری مش��ترک اقتصادی ب��ا ایران در 
بخش ه��ای مختل��ف حمل و نقل اع��ام کرد. رحیمیان 
گفت: براساس هماهنگی های صورت گرفته مقرر است 
وزیر راه اس��پانیا در آینده نزدیک به ایران س��فر کند و 
درباره ارتقای مناس��بات دوجانبه در حوزه حمل و نقل 
ب��ا دکتر عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی ایران 

مذاکراتی داشته باشد.

هدفگذاریافزایشارزآوریبا
ترانزیتریلی

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن با تشریح 
رشد ۹۲ درصدی در حوزه ترانزیت ریلی از ابتدای سال 
تاکن��ون، از آمادگ��ی راه آهن ب��رای بهره برداری بهینه 
از فرصت های ایجاد شده برای حوزه ریلی خبر داد. 

به گزارش فارس   حسین عاشوری اظهار داشت: اعمال 
تحریم های  ناجوانمردانه  علیه  ایران از سوی غربی ها، در 
کنار تهدید، فرصتی برای صنعت ریلی بوده است. وی 
اف��زود: تعبی��ر تحریم ها به فرص��ت از این جهت عنوان 
می ش��ود که توانس��تیم خود را در شرایط سخت محک 
بزنیم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل و نقل 
ریلی فعالیت کنیم و تهدید   از این باب مطرح می شود 
که مانعی برای رشد فزاینده در این حوزه در سال های 
اخیر بوده اس��ت. عاش��وری با اش��اره به توافقات تیم 
هسته ای  کشور با 1+۵ بیان کرد: درصدد هستیم تا در 
ش��رایط جدید با حفظ رویکرد اقتصاد مقاومتی، جهت 
رش��د ترانزیت ریلی گام برداش��ته  و از فرصت پدید آمده 
بیشترین بهره مندی را به منظور توسعه ترانزیت حوزه 
ریلی  داشته باشیم. معاون بهره برداری و سیر و حرکت 
راه آهن با بیان اینکه در س��ال ۹۳ با وجود تحریم های 
اعمال شده رشد ۵۲ درصدی را در حوزه ترانزیت ریلی 
تجربه کردیم، اضافه کرد: در همین راستا از ابتدای سال 
تاکنون  رشد ۹۲ درصدی در حوزه ترانزیت داشته ایم. 

مدیرعاملتایدواتر:
تجهیزاتفعلیبندریپاسخگوی

نیازهانیست
مدیرعام��ل تایدوات��ر با بی��ان اینکه تبعات تحریم با 
اع��ام لغ��و تحریم ها از بین نمی رود، تجهیزات کنونی 
بنادر را پاس��خگوی نیازها ندانس��ت و گفت: بیش��تر 
تجهیزات بنادر ش��مال و جنوب ایران مس��تهلک شده 

و عمر باالیی دارند و باید به روز شوند. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، مهدی اعتص��ام اظهار کرد: 
تبعات تحریم ها برای ش��رکت ها موضوعی نیست که 
با اعام خبر لغو تحریم از بین برود و آن شرکت به 
حال��ت ع��ادی و دوران قب��ل از تحریم بازگردد، زیرا 
زمانی که یک ش��رکت یا س��ازمان جایگاه خود را از 
دس��ت بدهد یک دوره زمانی نیاز دارد تا دوباره آن 
جایگاه را کس��ب کند.  وی با اش��اره به اینکه زمان 
زیادی برای رسیدن به رونق نیاز است، گفت: البته 
همه این صحبت ها به سیاس��تی که س��ازمان بنادر و 
دریانوردی در مقابل شرکت ها و اپراتورهای مختلف 
داخلی در پیش می گیرد بستگی دارد با این همه ما 
موانع موجود را از س��ر راه خود بر می داریم و س��عی 
می کنیم همراس��تا با سیاس��ت های سازمان بنادر و 
دریان��وردی گام برداری��م و امیدواری��م تا نظر مثبت 

این س��ازمان را در همه حوزه ها جلب کنیم. 
اعتص��ام ب��ا بیان اینکه ب��ه حوزه الیروبی ورود کرده  
و حوزه س��الویج و خارج س��ازی ش��ناورهای مغروق را 
نیز مدیریت می کنیم، گفت: با توجه به ش��رایط پس 
از تحریم، با چند ش��رکت اروپایی، کره ای، چینی و... 
وارد مذاکره ش��ده ایم که امیدواریم با اجرایی ش��دن 
لغو تحریم ها، با این شرکت ها به نتیجه خوبی برسیم. 
وی در مورد تأثیر لغو تحریم ها در تجارت کشور نیز، 
با بیان اینکه اصل قضیه به نوع توافق و نحوه بازگشایی 
محدودیت ها برمی گردد، اظهار داش��ت: یک س��ری از 
کاالها برای ورود به کشور درگیر مسائل بانکی از جمله 
ال س��ی ها بوده و هس��تند که با لغو تحریم ها، سیستم 
بانکی فعال و واردات کاال بیش از پیش افزایش می یابد. 

جعفرقرائتیستوده
دبیرانجمنتولیدکنندگانوفناورانصنعتیساختمان

جوادهاشمی

کاهش تقاضا در بازار، عرضه را 
به بیشترین حد از فشار رسانده و 
همان طور که در عملکرد بازار قابل 
رصد است بسیاری از خانه سازان و 

صاحبان خانه ترجیح می دهند واحدهای 
مسکونی خود را راکد نگه دارند و با 

قیمت های کنونی نفروشند



بیش��تر م��ا ب��رای خری��د 
ب��ه  مختل��ف  میوه ه��ای 
میادی��ن میوه و تربار در ش��هر 
س��ری زده ایم. ای��ن میادین 
متع��ددی  س��وله های  از 
تش��کیل ش��ده ک��ه بعضا هر 
س��وله دارای 20غرفه اس��ت. 
میوه  بازاره��ای عرضه کننده 
در ش��رق ته��ران نی��ز مانند 
بقیه قس��مت های شهر دارای 
ثابت��ی  ضواب��ط و مق��ررات 
هس��تند. اما ش��اید اشتراکی 
ک��ه تقریبا در تم��ام میادین 
وج��ود دارد، نوع ن��گاه مردم 
ب��ه ای��ن بازارچه ها و س��طح 
رضایت آنها نس��بت به عرضه 

محصوالت مختلف است. 

مشتری چه می گوید؟ 
ب��ا برخی از مش��تریان که 
صحب��ت می کردیم قبل از هر 
چیز کیفیت پایین محصوالت 
را نش��انه می رفتند. بعضی از 
آنه��ا نیز فاصله زیاد میدان تا 
منزل ش��ان را به عنوان مشکل 
اصل��ی معرف��ی می کردن��د. 
ام��ا برخ��ورد فروش��نده ها و 
به اصط��اح اهمیت ندادن به 
خواست مشتری، موردی بود 
که تقریبا نقطه مشترک تمام 
آنها محسوب می شد. به عنوان 
مث��ال، به رغم کیفیت پایینی 
ک��ه در اکثر محصوالت عرضه 
ش��ده وجود دارد، غرفه دارها 
به مش��تری اجازه سوا کردن 
را نمی دهن��د و نایلک��س را 
بس��یار بی��ش از آنچ��ه تقاضا 
می کن��د، پر می کنن��د. اینها 
هم��ه و همه مس��ائلی اس��ت 
ک��ه نارضایت��ی م��ردم را در 
پی داش��ته است. البته ناگفته 
نمان��د که یکی از مزایای این 
میادین، عرضه محصوالت، در 
تمام بازارچه ها به قیمتی ثابت 
است. به عبارتی اگر در شرق 
تهران قیم��ت گوجه کیلویی 
970توم��ان باش��د، همی��ن 
قیم��ت در غرفه های غرب یا 
شمال شهر نیز دیده می شود. 
میادین پی��روزی، مجیدیه، 
ه��روی، آزادگان و ب��ازار روز 
جاج��رود از جمل��ه مهم ترین 
میادینی هس��تند که توس��ط 
شهرداری بنا شده و به عرضه 
محصوالت کشاورزی در شرق 
تهران می پردازد. خوشبختانه 
اینه��ا به می��دان تربار مرکزی 
ک��ه در اتوب��ان آزادگان ق��رار 
هزین��ه  و  نزدیکن��د  دارد، 
حمل و نقل ش��ان کمتر اس��ت. 
تمام میادین تهران، از شمال و 
غرب و جنوب و شرق، از همین 
میدان مرکزی محصوالت مورد 
نی��از را به صورت عمده ای و با 
قیمت��ی پایین تر از نرخ تعیین 
شده برای مشتری می خرند و 
آنها را در غرفه های شان عرضه 

می کنند. 
نرخ تمام محصوالت، توسط 
شش نفر نرخ گذار که در میدان 
مرک��زی حض��ور دارن��د، هر 
سه شنبه شب تعیین می شود. 
البته در ایام خاص و کمبود یا  
فراوانی یک محصول، به صورت 
موردی وارد عمل شده و نرخ 
جدی��د را اعام می کنند. برای 
روش��ن ش��دن موضوع سراغ 
مدیران برخی از میادین بزرگ 

رفتی��م اما هیچ کدام حاضر به 
مصاحبه نشدند و گفت وگو را 
منوط به اجازه ریاس��ت روابط 
عموم��ی دانس��تند. به همین 
دلی��ل تصمیم گرفتیم با خود 
غرفه داره��ا ک��ه در بطن بازار 
هس��تند در ای��ن باره صحبت 

کنیم. 

پیروز میدان؛ دالل
غرفه دارها ب��رای خرید بار 
مجبورن��د نیم��ه ش��ب ها به 
می��دان مرکزی بروند و تقریبا 
از س��اعت 21 تا چهار یا پنج 
بام��داد در آنج��ا حضور دارند 
ت��ا خرید بار به اتمام برس��د. 
به عبارتی رقابت س��ختی بین 
غرف��ه داران در این مرکز برای 
خرید بار بهتر ایجاد می شود. 
یک��ی از غرفه داره��ا در این 
ارتب��اط ب��ه خبرنگار ما گفت: 
»به محض اینکه بار باکیفیت 
از یک��ی از شهرس��تان ها ب��ه 
می��دان اصل��ی می آید، چند 
موتورسوار آن را دوره می کنند 
و قیمت��ی باالتر از نرخ تعیین 

شده ارائه می دهند.«

وی ادام��ه داد: »ب��اری که 
انتخ��اب دالل باش��د، محال 
اس��ت که به دس��ت غرفه دار 
برس��د. متاسفانه هیچ نظارتی 
هم ب��رای جلوگی��ری از این 
معض��ل وجود ن��دارد. دالل، 
محص��والت  باکیفیت تری��ن 
را از می��دان می خ��رد و آنه��ا 
را به مغازه های ش��مال ش��هر 
با قیمتی س��ه ت��ا چهار برابر 
می فروش��د. به عن��وان مثال، 
اگ��ر محصولی در هر کیلوگرم 
500تومان قیمت گذاری شده 
باش��د، دالالن بعد از انتخاب 
محمول��ه ممت��از، آن را ب��ا 
قیمت 800تومان در هر کیلو 
می خرن��د و حداق��ل کیلویی 
می فروش��ند.  1500توم��ان 
ب��ه خاط��ر همین اس��ت که 
میوه های باکیفیت و با ظاهری 
زیبا تنها سر از مغازه های باال 
ش��هر درمی آورند. در حقیقت 
این حق غرفه هاست که به این 

طریق پایمال می شود.«
ب��ه گفته ای��ن غرفه دار، در 
حال حاض��ر میادین روزهای 
خوش��ی را س��پری می کنند 

زیرا فعا مرزها بس��ته اس��ت 
و ص��ادرات انجام نمی ش��ود. 
وای ب��ه روزی ک��ه دوب��اره 
مسئوالن تصمیم به صادرات 
بگیرن��د؛ آن هن��گام میادین 
بای��د با کیفیت متوس��ط هم 
خداحافظ��ی کنند. مش��تری 
 ه��م ح��ق دارد ک��ه ناراضی 

باشد. 
غرف��ه دار دیگری می گفت: 
ت��ا   300 روزان��ه  »ش��اید 
400کیلوگرم بار از محصوالت 
مختلف را دور می ریزیم. زیرا 
وقتی مش��تری نباشد، میوه و 
سبزی تازگی خود را از دست 
خواه��د داد. ب��ه همین دلیل 
س��عی می ش��ود تا جایی که 
می توانیم مش��تری را متقاعد 
کنیم بار بیشتری از ما بخرد. 
ش��اید مش��تری از اینک��ه به 
جای ی��ک کیلوگرم از کاالی 
م��ورد نی��از، دو کیلوگ��رم را 
می خ��رد راض��ی نباش��د؛ اما 

چاره چیست؟«
وی معتق��د اس��ت دلی��ل 
ممانع��ت از مش��تری ب��رای 
جداک��ردن میوه ها به کیفیت 

محص��والت برمی گ��ردد. اگر 
مش��تری در ای��ن عم��ل آزاد 
محص��والت  تم��ام  باش��د، 
باکیفیت��ی ک��ه در الب��ه الی 
ب��ار وج��ود دارد ب��ه چند نفر 
اول می رس��د و هرچه کاالی 
نامرغوب باش��د در طبق باقی 
می مان��د. بنابراین هیچ راهی 
جز خری��د درهم میوه وجود 

ندارد. 
دردسرهای غرفه داری

ب��رای  ه��م  غرف��ه داری 
خ��ودش دردس��رهای زیادی 
دارد که ش��اید بس��یاری از ما 
از آنه��ا بی خبر باش��یم. اجاره 
یک غرفه 70متری در ش��رق 
ته��ران ح��دود 10میلی��ون 
توم��ان در ماه اس��ت. غرفه ها 
هر ش��ش ماه یک بار توس��ط 
ش��هرداری به مزایده گذاشته 
می ش��ود. البت��ه دالل ه��ا در 
ای��ن مرحل��ه هم نفوذ کرده و 
غرفه ها را با اخذ مبلغی گزاف 
ب��ه متقاضی واگذار می کنند.  
با محاس��به حم��ل بار، اجاره، 
بیمه، دس��تمزد و غیره حدود 
25 تا 30میلیون تومان هزینه 
هر ماه برای غرفه دار است. به 
گفته یکی از آنها سال گذشته 
روزی حداقل 8میلیون تومان 
فروش، نصیب غرفه ها می شد 
ام��ا اکن��ون حداکث��ر روزی 
3/5میلیون تومان شده است. 
از طرف��ی کارگرهای افغانی 
که در میدان مرکزی هس��تند 
برای هر جعبه که وزن کش��ی 
کرده و داخل وانت می گذارند، 
400توم��ان پول می گیرند. به 
این مبلغ، زیرچوبی می گویند 
و هر غرفه دار ش��اید ش��بی تا 
زیرچوب��ی  100هزارتوم��ان 
بپ��ردازد. با تم��ام اینها حدود 
10درص��د س��ود در ف��روش 
هر محص��ول نصیب غرفه دار 
ش��ده و این در حالی است که 
برخی از محصوالت را با زیان 
به مش��تری عرض��ه می کنند. 
زیرا س��ازمان میادین برای هر 
کاالیی، س��قف قیمتی تعیین 
می کن��د و اگر یک محصول از 
میدان مرکزی با قیمتی باالتر 
خریداری شود، نمی توان آن را 
باالتر از س��قف تعیین شده به 
فروش رساند. از اینها گذشته 
اگ��ر محصولی از نظر کیفیت، 
پایین ت��ر از ح��د اس��تاندارد 
موردنظر مهندسان ناظر باشد، 
غرفه دار جریمه شده و ممکن 
اس��ت امتیاز منفی بگیرد؛ این 
یعن��ی افزای��ش 10درصدی 

اجاره در همان ماه. 
ب��ا توجه به مش��کاتی که 
را  غرف��ه داران  و  مش��تریان 
درگیر کرده، به نظر می رس��د 
ای��ن بازار احتی��اج به نظارت 
بیش��تر و تقس��یم عادالنه تر 
مناب��ع موجود بین متقاضیان 
دارد ت��ا بلک��ه بتواند رضایت 
ه��ر دو گ��روه را جلب کند. به 
هرح��ال ایجاد امنیت غذایی، 
تنه��ا ب��ا فراوان��ی محصوالت 
میسر نمی شود و در دسترس 
ب��ودن، کیفی��ت و قیمت نیز 
در آن موث��ر اس��ت. ش��ک 
نیس��ت که مس��ائل ذکر شده 
تنها مخصوص میادین ش��رق 
تهران نیس��ت و می توان آنها 
را ب��ه تمام بازارچه های تحت 
نظارت شهرداری تعمیم داد. 

گزارش میدانی »فرصت امروز« از میادین میوه وتربار شرق تهران
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 استقبال از حضور مک دونالد 
در ایران

حض��ور هی��أت آلمان��ی در ات��اق ای��ران و اع��ام 
آمادگی برای س��رمایه گذاری در کش��ور و همچنین 
اع��ام کمپانی ه��ای ب��زرگ نظی��ر مک دونالد برای 
س��رمایه گذاری در کشور نش��ان دهنده بهبود فضای 
کس��ب و کار و رون��ق تجارت پ��س از توافقات به عمل 

آمده در موضوع مذاکرات هسته ای است. 
 رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت وگو 
ب��ا ایان��ا، ب��ا اعام این خبر گفت: پ��س از اعام خبر 
توافق��ات صورت گرفته در حوزه مذاکرات هس��ته ای، 
اع��ام آمادگ��ی ش��رکت ها و کمپانی ه��ای ب��زرگ 
برای س��رمایه گذاری در ایران و کش��ورهای منطقه 
آغاز ش��ده اس��ت. کاوه زرگران افزود: اعام آمادگی 
مک دونالد برای س��رمایه گذاری در ایران که به عنوان 
مهم تری��ن خب��ر خبرگزاری ها در چند روز گذش��ته 
بود، موید توس��عه تجارت و بازرگانی پس از توافقات 
هسته ای است که باید آن را به فال نیک گرفت. وی 
خاطرنشان کرد: هرچند اتاق تهران بنا دارد به تناسب 
تس��هیل سرمایه گذاری و حذف مبادالت پولی، اعزام 
هیات های تجاری به کش��ورهای مختلف را آغاز کند 
اما انتقال تکنولوژی و ارزیابی ش��رکت های متقاضی 

سرمایه گذاری در ایران در وهله نخست قرار دارد. 

رییس جمهوری با تک نرخی شدن 
نان مخالف است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح  کارشناسی 
شده ای برای »آزاد شدن قیمت« نان و عرضه به صورت 
»تک نرخی« به هیات دولت ارائه شد، اما مورد موافقت 

رییس جمهوری قرار نگرفت. 
 عل��ی قنب��ری در گفت و گ��و با تس��نیم در واکنش 
به بخش��نامه اخیر دول��ت درخصوص امکان افزایش 
6درصدی کاالهای اساسی با موافقت سازمان حمایت 
افزود: آرد و نان جزو کاالهای یارانه ای بوده که دولت 
ب��رای عرض��ه آن در جامعه، یاران��ه زیادی می پردازد 
بنابراین نان کماکان تنها با نظر دولت، امکان افزایش 

قیمت دارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای تعیی��ن قیمت نان، 
کارگروهی متش��کل از وزرای صنعت و کش��اورزی، 
بهداش��ت و مع��اون اجرای��ی رییس جمهور و س��ایر 
بخش های مرتبط تش��کیل می ش��ود و درباره قیمت 
ن��ان تصمیم گی��ری می کن��د. در شهرس��تان ها این 
کارگروه با ریاس��ت استانداران و دستگاه های مربوط 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت مادرتخصص��ی بازرگانی 
دولتی ایران، ادامه داد: بر این اس��اس، بر خاف س��ایر 
کاالهای اساس��ی، تعیین قیمت آرد و نان به س��ازمان 

حمایت سپرده نشده است. 

تحول اساسی مکانیزاسیون 
کشاورزی در پی رفع تحریم ها

رییس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی 
ب��ا تاکی��د بر اینک��ه رفع تحریم ه��ا منجر به تحول 
مکانیزاس��یون کشاورزی می شود، گفت: با افزایش 
توس��عه س��رمایه گذاری های خارج��ی و حض��ور 
برنده��ای معتب��ر جهان ماش��ین آالت مدرن بخش 
کش��اورزی و خدمات پس از فروش آنان در کش��ور 

ارتقا می یابد. 
کامبی��ز عباس��ی در گف��ت و گو با ایرن��ا، افزود: در 
اعم��ال تحریم ه��ا علیه ایران، بخش کش��اورزی با دو 
مش��کل اساس��ی نقل و انتقال پول و ورود برندهای 
معتبر ماشین آالت مواجه بود، به طوری که کشورهای 
تامین کنن��ده برنده��ای معتب��ر قطع��ات یدک��ی و 
ماش��ین آالت ویژه بخش کش��اورزی به س��ختی وارد 

مبادله با ایران می شدند. 
وی اظه��ار داش��ت: همچنین در زم��ان تحریم ها، 
بخش عمده قطعات یدکی و ماش��ین آالت مورد نیاز 
کشور از چین و هندوستان و توسط برخی واسطه ها 
تامین و وارد می شد که به دلیل عدم حضور مستقیم 
شرکت های تولیدکننده اصلی در اکثر مواقع عاوه بر 
پرداخ��ت هزینه های هنگفت، خدمات پس از فروش 
ماش��ین آالت و قطعات توسط شرکت های مادر نیز با 

وقفه های طوالنی مدت مواجه می شد. 
عباس��ی تصری��ح ک��رد: ام��ا از ح��دود ش��ش ماه 
گذش��ته با روش��ن ش��دن روند مذاکرات، برخی از 
برنده��ای معتب��ر اروپایی که تا چندی پیش عاقه و 
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در کشور ما نداشتند، 
از سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون ماشین آالت 
باغبانی، کمباین های برداش��ت، نیرو محرکه و ادوات 

کشاورزی استقبال کرده اند. 

محیط زیست نباشد
آب و غذا هم نیست

هوا، آب و خاک سه عنصر حیاتی برای ایجاد زندگی 
و ادام��ه آن هس��تند. نگاه ب��ه آمار و ارق��ام و مطالعه 
ش��اخص های مرتبط با این س��ه ج��زء مهم وضعیت 
نگران کنن��ده ای را از محیط زیس��ت در ایران توصیف 
می کند. آمار وزنی تولید زباله در ایران حدود 45  هزار 
تن در روز است که نسبت به سطح صنعت ایران عدد 
بزرگی محسوب می ش��ود و این رقم به جز تولید زباله 
در روس��تاها و بخش صنعت کش��ور است. ساالنه 20 
میلیون تن فاضاب تصفیه نش��ده به آب های داخلی، 
دریای مازندران و خلیج فارس سرازیر می شود. حدود 
163 رودخانه آلوده در کشور شناسایی شده که درصد 
آلودگی 60 تا 70 عدد از آنها به باالترین میزان آلودگی 
رسیده اس��ت. هر سال حدود 1/2 میلیون بشکه نفت 
مع��ادل 160 ه��زار تن در آب های خلی��ج فارس وارد 
می ش��ود و روزان��ه نیز حدود 2/6 میلیون بش��که آب 

مخلوط با نفت خام به دریا می ریزد. 
نرخ فرسایش خاک س��االنه کشور بیش از 16 تن 
در هکت��ار اس��ت. حدود 50 س��ال گذش��ته حدود 
35 درصد کل )از 18میلیون هکتار در سال 1340 تا 
7میلیون هکتار در س��ال های اخیر( پوشش جنگلی 
ایران نابود ش��ده است و به نظرمی رسد این مسئله 
هنوز ادامه دارد. از س��ال 1334 تا 1380 در ش��ش 
کانشهر200هزار هکتار اراضی حاصلخیز به مناطق 
مس��کونی، صنعتی و... تبدیل شد و تغییر کاربری و 

تخریب اراضی همچنان ادامه دارد. 
سرانه هر شهروند ایرانی از اراضی کشاورزی 2هزار 
مترمربع اس��ت که این رقم در سال 1400 کمتر از 
این رقم خواهد بود. خس��ارت ناشی از فرسایش هر 
تن خاک 28 دالر برآورد شده و با توجه به فرسایش 
2میلیارد تن خاک س��االنه در ایران، رقم خس��ارت 
حاصل از فرس��ایش خاک افزون بر50 میلیارد دالر 
تخمین زده می ش��ود. از سال 1350 تا 1390، هزار 
و 890 س��یل مهم در کشور رخ داده که 53 درصد 
آنها در طول 10سال اخیر بوده و این نتیجه روند رو 

به افزایش سرعت فرسایش خاک است. 
عدم وجود پوشش گیاهی یا نابودی آن سبب شده 
تا باد بهترین قس��مت خاک یعنی خاک سطحی را 
دچار فرس��ایش کند و همین فرس��ایش خود سبب 
تولی��د گرد و غبار و آلودگی هوا می ش��ود. مس��ئله 
ریزگردها و هوای ناپاک در ش��هر های مختلف ایران 
یکی از س��وژه های داغ خبری طی س��ال های اخیر 
بوده اس��ت. براساس گزارش های سازمان هایی مانند 
بهداشت جهانی از وضعیت آلودگی شهرهای جهان 
به صورت کلی ش��هرهای ایران، هند و پاکس��تان در 
میان آلوده ترین ش��هرهای جهان و شهرهای ایاالت 
متحده آمریکا، کش��ور های منطقه اس��کاندیناوی و 
کانادا جزو پاک ترین شهرهای جهان از نظر وضعیت 

آلودگی هوا هستند. 

آلودگی ه��وا گاهی به صورت دراماتیک باالس��ت. 
به عن��وان مث��ال در مهر 1392 ش��هروندان اهوازی 
 آلوده تری��ن ه��وای دنی��ا را استنش��اق کردند و در
 9 بهم��ن 1393 میزان گرد و غبار در این ش��هر به 

60 برابر حد مجاز خود رسید. 
همچنین س��نندج سومین ش��هر آلوده، کرمانشاه 
شش��مین ش��هر آلوده و یاس��وج نهمین شهر آلوده 
جه��ان اعام ش��دند. آمار دقیق��ی از میزان مرگ و 
میر ش��هروندان در اثر آلودگی هوا و عوارض ناش��ی 
از آن در دس��ت نیس��ت )تخمین زده می ش��ود در 
حدود 45هزار نفر ساالنه از هوای ناپاک می میرند(. 
اما براس��اس مقاله ای که در روزنامه شرق چاپ شد 
و برمبن��ای آمار م��رگ ومیر تهرانی ه��ا از فروردین 
1390 ت��ا دی ماه 1393 و نیز میزان آلودگی هوای 
تهران به تفکیک ماه در همین بازه زمانی، مشخص 
ش��ده که بی��ن میزان آلودگی ه��وا و میزان مرگ و 
میر ش��هروندان تهرانی رابطه معناداری وجود دارد 
و مس��لما نتایج ای��ن پژوهش قابل تعمیم به س��ایر 
کانشهر های ایران و حتی جهان است. تمام مواردی 
که در باال به آن اش��اره ش��د نمونه هایی از تخریب 

محیط زیست در ایران است. 
تخریبی که س��بب ش��ده 50درصد پس��تانداران 
و 20درص��د پرن��دگان ای��ران در مع��رض تهدید و 
انق��راض قرار بگیرند و جمعی��ت حیات وحش حتی 
در پارک های ملی به ش��دت کاه��ش بیابد. این آمار 
نگران کنن��ده از نابودی محیط زیس��ت کش��ور باید 
مانن��د تیک تیک یک بمب اتمی جدی گرفته ش��ود 
و ب��رای نج��ات محیط زیس��ت کاری انج��ام داد در 
غیر این صورت بنا به گفته عیس��ی کانتری، مشاور 
معاون اول رییس جمهور و وزیر س��ابق کش��اورزی 
ح��دود 70 درصد ایرانی��ان یعن��ی جمعیتی معادل 
50میلیون نفر برای زن��ده ماندن ناچار به مهاجرت 
اجباری از کش��ور خواهند ش��د. فرهنگ سازی یکی 
از کوچک ترین کارهایی اس��ت ک��ه می توان در این 
زمینه انجام داد. براس��اس یک نظرسنجی  90درصد 
آلمانی ه��ا با عاقه ش��خصی به جداس��ازی زباله  در 
خانه می پردازند. ژاپنی ها که یکی از پیرترین جوامع 
انس��انی را دارند و از نظر س��نی ملتی پیر به حساب 
می آین��د، هنوز با اش��تیاق و جدی��ت درخت هایی 
می کارند که س��ال ها بعد ثمر می دهند یعنی وقتی 
که ب��ه احتمال زیاد آنها دیگر زنده نیس��تند. کاما 
بدیهی اس��ت که بدون محیط زیس��ت، تولید غذا و 
برخورداری از آب س��الم بی معن��ا خواهد بود. حال 
پرسش��ی که مطرح می شود این اس��ت که ما برای 

محیط زیست مان چه کاری انجام داده ایم؟ 

یادداشت خبـــر

دکتر بابک جمالی
کارشناس کشاورزی

ریی��س اتحادیه صنف بارفروش��ان 
میدان مرک��زی میوه و ترب��ار تهران 
گف��ت: بخش��ی از میوه ه��ای قاچاق 
وارداتی در انبارها و محل نگهداری از 
بسته بندی خارجی به سبدهای ایرانی 
منتقل ش��ده و با ن��ام تولید داخل در 

بازار به فروش می رسد. 
محس��ن محم��ودی در گفت  وگو با 
ف��ارس با انتق��اد از واردات گس��ترده 
می��وه قاچاق، گفت: ب��رای جلوگیری 
از واردات گس��ترده میوه های قاچاق 
مانند گذش��ته بای��د واردات میوه به 
افرادی ک��ه در کار واردات و صادرات 

هستند، سپرده شود. 
وی افزود: در گذشته واردکنندگان 
در  را  می��وه  واردات  از  پ��س  می��وه 
س��ردخانه ها ذخیره و سپس تدریجا 
از  و  می کردن��د  می��دان  وارد  را  آن 
آنج��ا ب��ه نق��اط مختلف در کش��ور 

توزیع می ش��د. اما هم اکنون بخش��ی 
در  قاچ��اق  واردات��ی  میوه ه��ای  از 
سردخانه ها و انبارهای محل نگهداری 
از کارتن ها یا جعبه ه��ای اصلی خود 
خارج و به سبدهای ایرانی منتقل و با 
نام تولید داخلی مانند پرتقال والنسیا 

عرضه می شود. 
محمودی تصریح ک��رد: با توجه به 
بروز عوامل مختلف جوی و بروز آفات، 
میزان تولی��د میوه قاب��ل پیش بینی 
نیس��ت بنابراین برای کنترل و تنظیم 
بازار بای��د مرزه��ای واردات میوه باز 

شود. 

وزارت جهاد کشاورزی گر چه واردات 
ان��واع می��وه به جز موز را ممنوع اعام 
کرده اما در فهرست واردات گمرک نام 
میوه هایی چون پاپایا و نارگیل که حتی 
مج��وز واردات پیله وری هم ندارند، به 

چشم می خورد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، البته این روزها 
ب��ازار می��وه و تر ب��ار از انواع و اقس��ام 
و  اش��کال  ب��ا  خارج��ی  میوه ه��ای 
قیمت ه��ای عجیب و غریب از س��یب 
ترش فرانس��وی گرفت��ه تا آووکادوی 
آفریقای��ی پ��ر ش��ده و ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه براس��اس فهرس��ت اقام 
واردات به��اره گم��رک تنه��ا نام موز، 
نارگیل، آنان��اس، گابی هندی، انبه، 
جوز و میوه پاپایا به چش��م می خورد 
ک��ه البت��ه به غیر از موز که واردات آن 
آزاد اس��ت، س��ایر این میوه ها باید به 
شیوه پیله وری وارد کشور شده  باشند. 

سال هاست که نحوه واردات میوه های 
عجی��ب و غری��ب خارج��ی موجود در 
ب��ازار آن ه��م با قیمت ه��ای عجیب و 
غریب تر موضوع مناقشه ای بین وزارت 
کشاورزی و گمرک است. به این ترتیب 
از سویی وزارت جهاد کشاورزی واردات 
میوه را ممنوع می داند و مدام نسبت به 
وج��ود و مصرف این میوه های ممنوعه 
هش��دار می دهد، از سوی دیگر گمرک 
اع��ام می کند که تنه��ا میوه ای که از 
طریق مبادی رسمی اجازه واردات دارد 
موز اس��ت، بنابراین تمام این میوه های 
ممنوعه قاچاقی به کشور وارد می شوند. 

میوه های ممنوعه در گمرک! فروش میوه های خارجی به نام ایرانی

وحیدزندی فخر

شهر یا کشور تولیدکنندهقیمت هرکیلوگرم )تومان(نام محصول
شاهرود4900زردآلود

دشت مغان4600 تا 4950هلو
اکوادور3000موز

اصفهان3500سیب
کرج4900شلیل

شهریار2600آلو
چابهار، شیراز، زنجان، قزوین و همدان800هندوانه
کازرون، ورامین، ساوه1600طالبی
اصفهان4700آلبالو
شیراز4300انگور
قزوین، ساوه، زنجان1600خربزه
ورامین، دامغان970گوجه
دامغان1200خیار
اصفهان1600هویج

ورامین950بادمجان
ورامین1200کدوسبز

اردبیل880سیب زمینی
اردبیل900پیاز

اصفهان1800فلفل دلمه ای
همدان3300سیر

کرج1700لوبیا سبز
سر پل ذهاب3800بامیه

میناب6500لیمو ترش
ورامین1250انواع سبزی
ورامین، کرج1200کلم و کرفس

ورامین1000 تا 1100کاهو
ورامین1100بالل

جدول میوه، صیفی و سبزیجاتی که در فصل جاری توسط میادین شرق تهران توزیع می شود

منبع: فرصت امروز



در پ��ی وقوع س��یل و توفان روز یکش��نبه که عالوه 
بر تهران و البرز در برخی اس��تان های دیگر کش��ور هم 
خس��اراتی به دنبال داش��ت، رییس س��ازمان مدیریت 
بحران کش��ور از م��رگ 11 نفر در حوادث دو اس��تان 

تهران و البرز خبر داد. 
اسماعیل نجار، رییس س��ازمان مدیریت بحران کشور 
در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه از همان ساعات اولیه 
ورود توفان و جاری شدن سیل به ویژه در دو استان تهران 
و البرز جلسات س��تاد بحران تشکیل و درخصوص نحوه 

امدادرسانی تدابیر الزم اتخاذ شد گفت: از جمله مناطقی 
که خس��ارت زی��ادی در آن رخ داد، روس��تای فیجان در 
منطقه ارنگه کرج بود و با توجه به اینکه این منطقه یک 
منطقه تفرجگاهی است و تعداد زیادی از شهروندان برای 
گ��ذران تعطیالت به آنجا مراجعه کرده بودند متأس��فانه 
طغیان رودخانه حدود 50 خودرو را با خود برد و همچنین 
موجب مفقود ش��دن تعدادی از ش��هروندان شد. نجار با 
بی��ان اینکه برابر آخرین آمار در پ��ی طغیان رودخانه در 
این منطقه پنج نفر جان خود را از دست دادند که تاکنون 

جسد سه نفرشان کشف ش��ده  است، گفت: حدود 10 تا 
20 نفر نیز برابر گزارش های واصله مفقود شدند که تالش 
برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد و البته ممکن اس��ت 
آمار کش��ته ش��دگان افزایش یابد. در پی این حادثه برق 
بخش هایی از استان البرز و شهر کرج دچار آسیب دیدگی 
ش��د که خوشبختانه موضوع حل شد اما در منطقه ارنگه 
همچنان با قطع برق روبه رو هستیم و در سیستم آبرسانی 
نیز مش��کالتی به وجود آمده که تدابی��ر الزم نیز در این 

خصوص اتخاذ شده است. 

س��یدعباس عراقچی، عضو ارش��د تیم 
مذاکره کنن��ده هس��ته ای کش��ورمان در 
گفت وگ��و ب��ا اخب��ار نیمروز ش��بکه یک 
س��یما در ابتدای س��خنان خود با تسلیت 
و اب��راز همدردی ب��ا هموطنان��ی که در 
س��یل اخیر خس��ارت هایی به آنه��ا وارد 
ش��ده است در بخشی از س��خنان خود با 
اش��اره به برخی از جزییات قطعنامه امروز 
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: 
ای��ن قطعنامه نزدیک ب��ه 170 صفحه ای 
دارای ویژگی های مهمی است و قرار است 
امشب در گفت وگوی ویژه خبری برخی از 

موارد آن را توضیح دهیم. 
او با بیان اینکه این قطعنامه به همراه نامه 
کش��ورهای 1+5 به ش��ورای امنیت خواهد 
بود، گف��ت: یکی از مهم تری��ن ویژگی های 
این قطعنامه این اس��ت که برخالف ش��ش 
قطعنامه قبلی ش��ورای امنی��ت ذیل فصل 
7 منش��ور س��ازمان ملل متحد نیس��ت و 
دیگر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 
به عنوان تهدیدی جهانی قلمداد نخواهد شد. 
او ب��ا بیان اینکه در این قطعنامه به بند 
25 منشور سازمان ملل اشاره دارد و چند 
پاراگراف آن به بند 41 اشاره خواهد کرد، 
گف��ت: کلی��ت قطعنامه تح��ت فصل 41 
منش��ور س��ازمان ملل نخواهد بود و دیگر 
فعالیت ه��ای صلح آمی��ز هس��ته ای ایران 
به عنوان یک تهدید قلمداد نخواهد شد و 

این یک تحول اساسی است. 
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
شورای عالی امنیت ملی و مجلس در بررسی 
این قطعنامه دارای چه اختیاراتی هس��تند، 
گفت: درباره اینکه هر کدام از این دو نهاد تا 
چه حدی و سطحی وارد این قضیه می شوند 
باید تصمیم گیری ش��ود و م��ن نمی توانم 
اظهارنظری کنم. هر کدام که مس��ئول طی 
این روند قانونی شوند می توانند این توافق را 
در کلیت رد یا تأیید کنند و این امکان وجود 
ندارد که بخش��ی از این تواف��ق رد یا تأیید 
ش��ود یا اینکه اصالحاتی در بخش��ی از آن 
صورت بگیرد. بلکه باید کلیت آن یا رد شود 
یا مورد تأیید قرار بگیرد. مثاًل اگر کلیت آن 
رد شود ما باید دوباره به میز مذاکره برگردیم 
و ب��رای آن مذاکره کنیم و اینکه این توافق 
با اصالحاتی تصویب ش��ود مقدور نیس��ت. 
قطعنامه جدیدی که در شورای امنیت امروز 
به تصویب می رسد در کلیات از فصل هفت 
منشور ملل متحد خارج می شود و در آن به 
بند 41 اشاره می کند البته در چند پاراگراف 
مش��خص در جاهای��ی که ش��ورای امنیت 

می خواهد یک موضوع الزام آور را بیان کند 
به فصل هفت اشاره شده است. این قطعنامه 
یک تحول اساسی در تاریخ تحوالت شورای 

امنیت سازمان ملل است. 
این عض��و تی��م مذاکره کننده هس��ته ای 
کش��ورمان در ادامه با بی��ان اینکه قطعنامه 
ش��ورای امنیت که تأیید برجام را در بر دارد، 
یک نقش��ه راه را تعریف می کند، گفت: طبق 
این نقش��ه راه همه م��وارد و اقداماتی که دو 
طرف باید انجام دهند مش��خص شده است 
و در محدوده مش��خص زمانی این قطعنامه 
نیز لغو خواهد ش��د. این نخستین و آخرین 
قطعنامه درباره ایران در شورای امنیت است 
مگر آنکه نقضی آشکار پیش آید. این قطعنامه 
با نقشه راهی که در خود دارد از ابتدا تا انتهای 
مس��یری را که در چارچوب برجام باید طی 
شود مشخص می کند. برنامه برجام ضمیمه 
این قطعنامه اس��ت و به تأیید آن می رسد و 

اساساً بخشی از قطعنامه می شود. 
معاون ظریف با بیان اینکه این قطعنامه 
برنامه غنی سازی ایران را مورد تأیید قرار 
می دهد گف��ت: در تاریخ ش��ورای امنیت 
بی س��ابقه اس��ت ک��ه برنامه غنی س��ازی 
یک کش��ور ک��ه برنامه ای وی��ژه و خاص 
برای کش��ورها اس��ت توس��ط این ش��ورا 
تأیید ش��ود. این در حالی اس��ت که همه 
قطعنامه های قبلی علیه ایران در ش��ورای 
امنیت خواس��تار توقف فوری فعالیت های 
غنی س��ازی ایران ش��ده بود ام��ا در این 
ایران  فعالیت های غنی س��ازی  قطعنام��ه 
مورد پذیرش و حتی ادامه و اس��تمرار آن 

مورد تأیید قرار می گیرد. 
عراقچ��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در چارچوب 
قطعنامه مذکور تمامی ش��ش قطعنامه ای 
که علیه ایران در گذشته در شورای امنیت 
صادر شده اس��ت یکجا لغو می شود، گفت: 

قطعنامه ه��ای قبلی همگ��ی در چارچوب 
فصل 7 منشور ملل متحد بوده است ولی در 
قطعنامه مذکور این ش��مولیت وجود ندارد. 
تاریخ اثرگذاری لغ��و قطعنامه های قبلی از 

زمانی است که برجام اجرایی شود. 
ای��ن عضو تیم مذاکره کننده هس��ته ای 
کش��ورمان ویژگی دیگر قطعنامه شورای 
امنی��ت در تأیی��د برنام��ه جام��ع اق��دام 
مش��ترک را از بین رفتن رژیم تحریم ها و 
کمیته تحریم ش��ورای امنیت عنوان کرد 
و گفت: تمامی س��اختارهای شکل گرفته 
در رابطه با تحریم ها در ش��ورای امنیت و 
کمیته مربوط به اجرای تحریم ها براساس 
این قطعنامه از بی��ن خواهد رفت و دیگر 

به رسمیت شناخته نمی شوند. 
مع��اون وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان 
همچنی��ن در رابطه با محدودیت ها بر س��ر 
فعالیت موش��کی ایران گفت: براساس بند 
9 قطعنام��ه 1929 فعالیت های موش��کی 
ایران به طور کامل ممنوع شده است و حتی 
اجازه می داد به کش��ورها که علیه ایران به 
زور متوسل ش��وند ولی االن شورای امنیت 
در قطعنام��ه مذکور می خواهد فعالیت های 
موش��کی که برای حمل کالهک هسته ای 
طراحی ش��ده یا می ش��ود انجام نگیرد. این 
در حالی اس��ت که جمهوری اسالمی ایران 
اساساً در برنامه اش فعالیت موشکی مرتبط 
با هس��ته ای ندارد. ش��ورای امنیت موضوع 
محدودی��ت در فعالیت های موش��کی را نه 
تحت ماده 41 و نه فصل هفت بیان نمی کند 
و فقط به عنوان »یک خواسته« آن را مطرح 

می کند. 
او ادام��ه داد: ای��ن قطعنام��ه ب��ا همه 
مواردی که در آن است و محدودیت هایش 
مرزبندی مش��خصی ب��ا تواف��ق دارد اگر 
مواردی باش��د در قطعنام��ه که در توافق 

نباش��د نق��ض آنها توس��ط ای��ران نقض 
تواف��ق ب��ه حس��اب نمی آید. م��ا به همه 
سیاست های خود در چارچوب برنامه های 
موشکی و تس��لیحاتی مان ادامه می دهیم. 
در بحث موش��کی نقضی نخواهد بود و در 
بحث تس��لیحاتی اگر نقضی باش��د نقض 
قطعنامه اس��ت نه تواف��ق. همان طور که 
رهب��ری گفتند سیاس��ت های منطقه ای، 
دفاعی و تس��لیحاتی ما متاثر از قطعنامه 
شورای امنیت نخواهد بود. پس از تصویب 
قطعنامه ش��ورای امنیت بیانیه ای از سوی 
ای��ران صادر می ش��ود و تأکی��د می کنیم 
ک��ه همچنان مش��روعیت تحریم ها را که 
در قبل گذاش��ته ش��ده بود به رس��میت 
نمی شناس��یم و این سیاست ما در آینده 

نیز خواهد بود. 
معاون ظریف درخصوص بازگشت پذیری 
تحریم ه��ا در قطعنام��ه ش��ورای امنیت و 
برجام اظهار کرد: موضوع بازگش��ت پذیری 
برای هر دو طرف است. اگر طرف مقابل به 
تعهداتش عمل نکند بالفاصله ما به برنامه 
هسته ای خود بر می گردیم. این امکان برای 
ط��رف مقابل نیز وج��ود دارد. در قطعنامه 
هم پیش بینی شده اگر نقضی هم از سوی 
ایران و هم کش��ورهای دیگر صورت گیرد 
می توانند مراجعه کنند. البته برای این کار 
یک پروس��ه 60 روزه در نظر گرفته ش��ده 

است و این حق برای هر دو طرف است. 
عراقچ��ی درخص��وص ال��زام آور ب��ودن 
تعهدات مورد پذیرش در برجام و قطعنامه 
شورای امنیت گفت: از نظر حقوق بین الملل 
الزام آور است اما تبعا حقوق داخل کشورها 
ب��ر حقوق بین الملل تف��وق دارد. از نظر ما 
تا وقت��ی روال قانونی برای اجرایی ش��دن 
توافق در کش��ورها طی نش��ود، توافق وین 
یا برجام قابل اجرایی ش��دن و عمل نیست 
و برای آمریکا یا برخی کش��ورهای اروپایی 
هم همین طور است. در یک فاصله 90 روزه 
کش��ورها باید این برنامه را در روال قانونی 
خود بررس��ی و تأیید کنن��د. در ایران نیز 
مجلس ش��ورای اسالمی یا ش��ورای عالی 
امنی��ت ملی این مرحله را باید طی کند تا 

برجام به یک قانون تبدیل شود. 
قطعنام��ه ش��ورای امنی��ت در رابطه با 
تأیید برجام و لغو قطعنامه های قبلی علیه 
ای��ران دارای 12 بن��د مقدماتی و 30 بند 
اجرای��ی خواهد بود و برنام��ه اقدام جامع 
مش��ترک یا همان توافق نامه وین ضمیمه 
آن خواهد بود. این قطعنامه همراه با نامه 
کش��ورهای 1+5 و درخواست های آنها به 

شورای امنیت است. 

سازمان ملل برنامه جامع اقدام مشترک را تصویب کرد
عراقچی: این قطعنامه، یک قطعنامه منحصر به فرد در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل متحد است

مفقود شدن 50 خودرو 
و مرگ 11 شهروند در توفان عصر یکشنبه

گردان های »عزالدین قسام«، شاخه نظامی جنبش حماس 
و گردان های »القدس«، شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین در بیانیه ای با متهم ک��ردن داعش به همکاری با 
رژیم صهیونیس��تی، تاکید کردند که هرگز در تحت پیگرد 
قرار دادن افرادی که خودروهای اعضای این جنبش ها را در 

غزه هدف قرار دادند سهل انگاری نخواهند کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بوابه، این بیانیه در پی آن صادر شد 
که منابع خبری در فلس��طین از انفجار پنج خودروی وابسته 
به حماس و جهاد اس��المی به دست عوامل تروریستی خبر 
داده و اعالم کردند که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن 
را بر عهده گرفته اس��ت. گردان های عزالدین قسام و القدس 

در بیانیه مشترک خود تاکید کردند: چنین اقدامات شنیعی 
هرگز م��ا را از عمل به نقش و مس��ئولیت مان در حمایت از 
م��ردم و دفاع از خاک خود و آمادگی برای مقابله با دش��من 
منحرف نخواهد کرد. ما همواره دشمن را هدف قرارمی دهیم. 
کس��انی که در کمین ما هستند جز ناامیدی و ننگ چیزی 
نصیب شان نمی شود. در این بیانیه آمده است: چنین اقدامات 
جنایتکارانه ای تنها یک عنوان دارد و آن همکاری با اشغالگران 
و خدمت به آنها برای رس��یدن به اهداف ش��ان است. برخی 
دست های ناپاک تالش می کنند تا با اقدامات ناکام خود و در 
زمان نخستین سالروز جنگ اسراییل در غزه و سالروز حماسه 

بزرگ مقاومت فلسطین با مقاومت مقابله کنند.

داعش و رژیم صهیونیستی دست در دست هم

 خبرآنالین: نمایندگان استان فارس 
ک�ه در اعت�راض به معرفی اس�تاندار 
جدید خود یکش�نبه هفته گذش�ته 
صحن مجلس را ترک و استعفا کردند، 
حاال ب�ه دنبال کلید زدن اس�تیضاح 

وزیر کشور هستند. 
نام�ه ای  در  مجل�س  نماین�ده   ۱۴ 
به ریی�س جمه�ور و ریی�س مجلس 
تاکید کردند حت�ی درصورت تصویب 
متن»برجام«درشورای امنیت سازمان 
ملل نیز ح�ق هرگونه تحفظ و ش�رط 
درخصوص این قطعنامه برای جمهوری 

اسالمی ایران محفوظ خواهدبود.

زیگمار گابریل قائم مقام صدر اعظم آلمان  با رییس جمهور روحانی در تهران 
دیدار کرد

تیتر اخبار

حجت االس��الم عبدالمقیم ناصحی، رییس کمیس��یون 
فرهنگی ش��ورای اس��المی ش��هر تهران با بیان اینکه در 
هر دقیقه، پنج تن زباله توس��ط ش��هروندان تهرانی تولید 
می ش��ود، گفت: در حال حاض��ر روزانه 7 هزار و 500 تن 
زباله توسط شهرداری جمع آوری می شود که به نظرم این 

مهم از سوی شهروندان نیاز به تامل دارد. 
وی با اش��اره به اینکه ح��ل این معضل نیازمند همکاری 
هم��ه دس��تگاه ها و نهادهای مربوطه اس��ت و ش��هرداری 
به تنهایی توان رفع این مشکل را ندارد، اظهار داشت: مهم تر 

از مشارکت دس��تگاه های مربوطه، آگاه سازی شهروندان و 
ایجاد حس مشارکت در آنها است، چراکه ما در این زمینه 
نیازمند فرهنگ س��ازی براس��اس اخالق و رفتار شهروندی 
هستیم. رییس کمیس��یون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
ته��ران با یادآوری اینک��ه 10درصد از ع��وارض مربوط به 
پسماند صرف فرهنگ سازی این حوزه می شود، تاکید کرد: 
آموزش و آگاه س��ازی ش��هروندان در این زمینه بسیار مهم 
است به صورتی که تفکیک زباله  تر و خشک از مبدا می تواند 

بسیاری از مشکالت این حوزه را کاهش دهد. 

هر دقیقه 5تن زباله در تهران

 دکتر امین صابری نی�ا، رییس اورژانس 
کشور از جایگزینی 800 دستگاه آمبوالنس 
جدید به جای آمبوالنس های فرسوده خبر 

داد. 
 س�رهنگ ن�ادر رحمان�ی، سرپرس�ت 
اطالع�ات و کنترل ترافی�ک راهور نیروی 
انتظامی گفت: احتمال دارد که بازگشایی 
دو مح�ور ه�راز و چالوس ب�ه دلیل حجم 
ریزش کوه به بیشتر از یک روز نیاز داشته 

باشد. 
 

مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: روز یکشنبه 
50 مورد حادثه در تهران بر اثر توفان رخ داد که شامل واژگونی داربست و تیر 

چراغ برق، کنده شدن کابل برق و شکستن درختان می شود

تیتر اخبار

به گزارش هالیوود ریپورتر، مس��تند ادوارد اس��نودن با 
عنوان »ش��هروند چهار« که برنده جایزه اس��کار نیز ش��د 
با استقبال چش��مگیری در روسیه روبه رو شده است. این 
مس��تند به کارگردانی لورا پوت��راس در هفته اول نمایش 
بیش از 3 میلیون روبل معادل 6.200 دالر فروخت. مستند 
اسنودن با این استقبال عمومی از همه مستندهای داخلی 
و خارجی نمایش داده شده از اوایل سال، از جمله مستند 
پرطرف��دار»Cobain:Montage of Heck«  ک��ه به 
ماجرای مرگ کرت کوبین مرد شماره یک گروه موسیقی 

نیروانا می پردازد نیز پیشی گرفت. 
»ش��هروند چهار« توانس��ت لقب پرفروش ترین فیلم در 

هفته نخس��ت نمای��ش را میان فیلم های اک��ران محدود 
از آن خ��ود کن��د و بهترین ش��روع را برای یک مس��تند 
سیاس��ی از زمان »فارنهایت 9/11« به کارگردانی مایکل 
م��ور رقم بزند. این فیلم در س��ال 2004 در س��ینماهای 
روس��یه 330.000 دالر فروخت. ادوارد اس��نودن کارمند 
سابق سازمان سیا و پیمانکار آژانس امنیت ملی، در ژوئن 
2013 ب��ا افش��ای اطالعات فوق محرمان��ه آژانس امنیت 
مل��ی از جمله برنامه ش��نود پریزم، تح��ت پیگرد مقامات 
آمریکایی قرار گرفت و به روس��یه پناهنده ش��ده اس��ت. 
»شهروند چهار« ماه گذشته در بخش غیر رقابتی جشنواره 

بین المللی فیلم مسکو نیز حضور داشت. 

استقبال چشمگیر تماشاچیان روسی از مستند ادوارد اسنودن

 داریوش مهرجویی در آخرین اظهار نظر 

خود معتقد است وظیفه ارشاد فقط صدور 
مجوز نیس�ت بلکه بای�د از مجوزهایی که 
صادر کرده دفاع کند نه اینکه فیلمسازان 

را به حال خود رها کند. 
  در پی پایین کشیدن فیلم »رستاخیز« 
از پرده س�ینماها، رییس ش�ورای صنفی 
نمای�ش تاکید کرد که به احترام این فیلم، 
فعال فیلم دیگری جایگزین نخواهد ش�د 
و س�ینماهای نمایش دهن�ده آن ب�ه جای 
پوستر فیلم »رستاخیز«، سردر سفیدی را 

نصب می کنند. 

آلکس روکو، بازیگر و صداپیشه آمریکایی که بیشتر به خاطر بازی درخشانش 
در نقش مو گرین در فیلم »پدر خوانده« ش�هرت داش�ت، در سن ۷۹سالگی 

درگذشت

تیتر اخبار

به گزارش نش��ریه تایمز، یونایتدها روبین فان پرس��ی را 
ب��ه فنرباغچه فروختن��د و قرارداد قرض��ی رادامل فالکائو 
را نی��ز دائمی نکردند تا این مهاجم کلمبیایی از چلس��ی 
س��ردرآورد. این تیم در حال حاضر با نداشتن یک مهاجم 
ن��وک ب��زرگ در ترکیب خود رو به رو اس��ت ام��ا لوییس 

فان خال می گوید برای همه سورپرایز دارد. 
اکنون در ترکیب منچستریونایتد تنها سه مهاجم حضور 
دارند. وین رونی، خاویر هرناندس و جیمز ویلسون. هرناندس 
که بازیکن مورد توجه فان خال نیس��ت، فصل گذشته را نیز 
به ش��کل قرضی در رئال مادرید گذراند تا توانایی هایش را به 
فان خال هلندی ثابت کند. او در این فصل نیز نمی تواند روی 

حضورش در ترکیب شیاطین سرخ حساب کند. 
وقتی از فان خال سوال شد که آیا نگران نداشتن مهاجم 

در ترکی��ب تیمش هس��ت یا ن��ه، وی در پاس��خ گفت: به 
هیچ وجه. وین رونی را در اختیار دارم که می تواند در نقش 
مهاجم به میدان برود. در طول فصل گذشته همه رسانه ها 
به این خاطر که از رونی در خط میانی استفاده می کردم، از 
من انتقاد کردند. حال که او را به خط حمله بازگرداندم، این 
س��وال را از من می پرسید. نمی دانم از من چه می خواهید. 
البت��ه ما خاویر هرنان��دس و جیمز ویلس��ون را هم داریم. 
ممکن اس��ت برای همه سورپرایز هم داش��ته باشیم. باید 
پروسه این اتفاق طی شود. چیچاریتو نیز در اردوی آمریکا 
به ما اضافه خواهد شد. او باید توانایی هایش را به من ثابت 
کند. با اینکه فان پرس��ی و فالکائو از تیم ما رفته اند، شانس 
او برای قرار گرفتن در ترکیب یونایتد بیش از گذشته شده 

است. به هیچ وجه نگران خط حمله ام نیستم.

فا ن خال: با خرید مهاجم همه را شگفت زده می کنیم

  ایسنا: تیم  ملی تنیس ایران باز هم به 
گروه سه آس�یا سقوط کرد تا دور باطل 

تنیس ایران ادامه داشته باشد. 
  ریوال�دو دس�وزا، هافب�ک برزیلی 
مدنظر اس�تقاللی ها با این تیم قرارداد 

امضا کرد. 
  اردوی تی�م منتخ�ب کش�تی آزاد 
اعزامی به جام زیلکوفسکی لهستان از 
روز یکشنبه در محل خانه کشتی شماره 

یک تهران آغاز شد. 

»جیمز مک کلین«، بازیکن اهل جمهوری ایرلند تیم فوتبال وست برومویچ 
به هنگام پخش سرود ملی بریتانیا با مضمون »خدا ملکه را حفظ کند« پشت 

خود را به جایگاه کرد که این موضوع جنجال ساز شده است

تیتر اخبار
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ورزش

عراقچی با اشاره به برخی محدودیت ها که در قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره 
ش��ده اس��ت، گفت: محدودیت هایی که در قطعنامه مذکور به آنها اشاره شده است 
به عنوان تحریم ش��ناخته نمی شوند. یکی از این موارد کاالهای دو منظوره است که 
ممکن اس��ت این کاالها در صنعت نظامی هس��ته ای کاربرد داشته باشند که فروش 
آنها به ایران براس��اس قطعنامه های قبلی ممنوع بوده اس��ت اما در قطعنامه جدید 
از طریق یک کانال جدید که تعیین ش��ده اس��ت می تواند این کاالها برای مصارف 
صنعتی خریداری ش��ود. همچنین در زمینه تس��لیحات محدودیت هایی قید ش��ده 
اس��ت. قطعنامه های قبلی شورای امنیت خریدوفروش تسلیحات از سوی ایران و از 
س��وی کش��ورهای دیگر به ایران را ممنوع کرده بود و به ویژه خرید تسلیحات کالن 
ممنوع شده بود. این قطعنامه ممنوعیت را به محدودیت 5 ساله تبدیل می کند که 
اگر خریدوفروش��ی باشد از طریق کس��ب اجازه مورد به مورد توسط شورای امنیت 

صورت می گیرد. 
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اشتباهات تبلیغاتی و تبلیغات 
اشتباهی

گاهی اوقات برخی از طراحان و شرکت های تبلیغاتی 
کار تبلیغ��ات در یک محصول به خص��وص را به جایی 
می رسانند که نه تنها آینده آن محصول را به طور کامل 
به تباهی می کشانند، بلکه با دست های خود گوری بزرگ 
و البته عمیق برای خودشان حفر می کنند که صد عاقل 
هم از پس بیرون کشیدن آن ها بر نمی  آیند و فقط باید به 

فکر مراسم ترحیم شان بود. 
این مشکالت فقط مربوط به زمانی نمی شود که یک 
آگهی تبلیغاتی از تاثیرگذاری خوبی برخوردار نیس��ت، 
بلکه به زمانی بازمی گردد که طراحان تبلیغاتی یا همان 
کمپانی که تبلیغات را برعهده گرفته است، قادر نیستند 
با ایجاد یک حس اشتراک بین مشتری و محصول، این 
دو را ب��ه یکدیگر پیوند دهند. ای��ن قبیل کمپانی ها نه 
تنها جذابیت یک کس��ب و کار را برای مشتریانش از بین 
می برند، بلکه گاهی اوقات حتی می توانند الهام بخش��ی 

منفی در سطح اجتماع باشند. 
برای مثال در اینجا به چند نمونه ای اش��اره می کنیم 
که با تن دادن به تبلیغات اشتباه، کمپانی ها به جریانی 
برخالف آنچه از تبلیغات انتظار داشتند، کشیده شدند. 

الیف الک
الیف الک ی��ک کمپانی فعال در زمینه پیش��گیری 
از س��رقت است که به تش��خیص هویت افراد متقاضی 
کارت های اعتباری، وام های مس��کن یا اجاره ماش��ین 
می پ��ردازد. ت��اد دیوی��س، مدیرعامل ش��رکت »الیف 
الک« به ش��دت برای محافظت از اطالعات حساس بود 
اما کمپانی تبلیغاتی که تبلیغات این ش��رکت را برعهده 
داش��ت ب��ا بی پروایی تمام��ی اطالعات مخف��ی آنان را 
پخش کرد و موجب شد که این اطالعات مورد استفاده 
بس��یاری از متخلفان قرار بگیرد. همین مس��ئله باعث 
ش��د تعدادی از متخلفان در زمینه هویت افراد، بتوانند 
چندین بار از یک هویت جعلی اس��تفاده کنند. دو مورد 
از این کالهبرداری ها هم از شرکت »فونیکس نیوتایمز« 
گزارش شد که یک مرد اهل تگزاس از یک شماره امنیت 
اجتماع��ی برای گرفتن یک وام 500 دالری و باز کردن 
یک حس��اب AT در ایالت جورجیا استفاده کرده است. 
»تاد دیویس« هیچ چیز در این باره نمی دانست تا اینکه 
آژانس های مرتبط با موضوع شروع به تماس گرفتن با او 
کردند و او تازه فهمید که یک آگهی چطور آینده کمپانی 

او را با خطری جدی روبه رو کرده است. 
خدایان جنگ

»خدایان جنگ« نام یکی از بازی های مشهور ویدئویی 
است که داستان آن در یونان باستان می گذرد. کمپانی 
»س��ونی« تصمیم گرفت مراسم رونمایی از قسمت دوم 
این مجموعه بازی که قرار بود در ماه مارچ 2007 باشد 
را در آتن برگ��زار کند و در آنجا با حضور جمع کثیری 
از مردم و عالقه مندان به این بازی یک، بز کش��ته شده 
را همان ط��ور که در بازی ویدئوی��ی بود در معرض دید 
عموم قرار دهند. عکس های وحش��تناکی از این رویداد، 
راه خ��ود را به صفحات ایمیل های روزانه انگلس��تان باز 
کردند و همین مس��ئله باعث ش��د گروه های حمایت از 
حقوق حیوانات مواضع شدیدی مقابل این قبیل بازی ها 
که در آن به خشونت علیه حیوانات می پرداختند، بگیرند. 
دیو کاراکر، مدیر ارش��د سونی در آن زمان مجبور به 
عذرخواهی عمومی ش��د و گفت: »ما تازه فهمیدیم که 
اس��تفاده از یک بز مرده باعث ش��د تا به زیر معیارهای 

واالی اخالقی سقوط کنیم.« 
سان دیسک

ش��اید امروزه درک چنین مس��ئله ای س��خت باشد. 
اما چند س��ال قبل هر کس��ی روی ک��ره زمین قادر به 
داشتن یک »آی پد« نبود و کمپانی های دیگر هم گمان 
می کردند که می توانند همچنان با همان ام پی تری پلیرها 

مشتریان خود را به دام بیندازند. 
ش��رکت »س��ان دیس��ک« هم در این میان در سال 
2006 یک محصول جدید به ن��ام »E200«  وارد بازار 
کرد و برنامه ریزی برای تبلیغات این محصول به ش��کل 
تازه ای ش��روع ش��د. آن ها یک کمپین تبلیغاتی تحت 
عنوان iDont ایجاد کردند و طی آن با مس��خره کردن 
کاربران »آی پد« آن ها را به گوس��فندهایی تشبیه کرده 
بودن��د که گویی با هر محصولی س��ازگار هس��تند. این 
کمپین به سرعت شکس��ت خورد و نتوانست مشتریان 
این محصول »س��ان دیس��ک« را به حدی که برای این 
کمپانی قابل انتظار بود برساند. یکی از مهم ترین دالیل 
آن هم این بود که آنه��ا چنان به »آی پد« تمرکز کرده 
بودند که فراموش کردند محصول خود را هم تبلیغ کنند. 
از سویی دیگر هم آنان به دلیل توهینی که به کاربران 
»آی پد« کردند، حمایت احتمالی آنان را هم از دس��ت 

دادند. 
لیپیتور

زمان��ی که »پفای��زر« تصمیم گرفت ب��رای تبلیغات 
محص��ول جدید خ��ود که قرص های��ی در زمینه پایین 
آوردن کلسترول خون به نام »لیپیتور« بود، از چهره های 
مش��هور استفاده کند، متوجه شد که افراد عادی که در 
تبلیغات بازی می کنند بیش��تر از یک پزشک می توانند 
نگاه مش��تریان را به محصوالت م��ورد نظر آن ها جلب 
کنند. آن ه��ا برای این کار به س��راغ »رابرت جارویک« 
رفتند. او هم فورا اقدامات خود را در زمینه تبلیغات این 
دارو ش��روع کرد. او در تبلیغ این محصول گفت: »اینکه 
من یک دکتر هستم به این معنا نیست که نباید درباره 

کلسترول خونم نگران باشم.« 
به لحاظ فنی این نکته درس��ت بود ام��ا به هر حال، 
یک مشکل کوچک وجود داشت. »جارویک« هیچ وقت 
در ط��ول زندگی اش حتی برای یک لحظه هم پزش��ک 
نبوده اس��ت و دوره کارآموزی پزش��کی را نگذرانده بود. 
حقوقدانان اع��الم کردند که ارائه توصیه های پزش��کی 
توسط کس��ی که تجربه پزشکی و علمی در این زمینه 
ندارد، دارای وجهه قانونی نیست. شکایت ها در این زمینه 
باعث شد تا شرکت »پفایزر« در سال 2008 مجبور شود 

به خاطر این تبلیغ عذرخواهی کند. 

تبلیغات خالق

Bolsa Rosa آگهی:آژانس کاریابی
 Bolsa Rosa یک وبسایت کاریابی است که در آن به خانم ها و مادران اجازه می دهد تا بتوانند در یک شغل حرفه ای شوند.
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ایستگاه تبلیغات

بیم��ار ب��ا ورودش ب��ه مطب روانپزش��ک 
دائ��م از موفقیت ه��ای زندگ��ی اش می گوید، 
موفقیت هایی که هیچ کدام باعث شادشدن او 
در زندگی اش  نش��ده اند، بیمار حرف  می زند و 
حرف می زند و روانپزش��ک به نظر توان کنترل 
او را ندارد، تا اینک��ه بیمار از آبمیوه روی میز 
روانپزش��ک جرعه ای می نوش��د و به یک باره 
متح��ول می ش��ود، در ای��ن لحظه ش��نونده 
آگهی  رادیویی سان اس��تار فورا صحنه کارتون 
ملوان زبل برایش تداعی می ش��ود. ملوانی که 
با خ��وردن یک قوطی اس��فناج قدرتی دوباره 
می گرف��ت و ب��ه جنگ دش��منانش می رفت. 
حال کاراکتر اصلی آگهی رادیویی سان اس��تار 
نی��ز همین اتفاق برایش رخ داده اس��ت یعنی 
آبمی��وه ب��ه او آنچنان ان��رژی داده که تمامی 
مشکالتش را فراموش کرده و امید دوباره پیدا 
کرده اس��ت. در این آگهی نی��ز مانند هزاران 
آگهی این روزها کمی اغراق شده است. اغراقی 
که ش��اید مانع پذیرش س��ناریوی این آگهی 
توس��ط مخاطب ش��ود. به هرحال مطمئنا در 
ذهن مخاطبان ش��کل خواهد گرفت که مگر 
آبمیوه های سان اس��تار چه ویژگی برجسته ای 
دارند یا اینکه آیا جزو نوش��یدنی های انرژی زا 
هستند که سناریونویس روند آگهی را به این 

سمت برده است. 
به هرحال رادیو، رس��انه تبلیغاتی است که 
تبلیغات چی ها فقط با فاکت��ور صدا می توانند 
پیام اصلی تبلیغاتی ش��ان را به مخاطبان برند 
موردنظرش��ان برس��انند. رادیو، رسانه ای گرم 
اس��ت که ب��ا درگی��ر کردن فق��ط یک حس 
مخاطب باید تمام حرف��ش را بزند. مخاطبی 
که مانند مخاطب تلویزیون تمام حواس��ش به 
رس��انه تبلیغاتی نیس��ت. امکان دارد مخاطب 
رادی��و، یک راننده خس��ته باش��د ک��ه برای 
امرار مع��اش خانواده اش از صبح تا ش��ب در 
خیابان ها می چرخد یا دانش��جویی باش��د که 
هنگام بازگش��ت از دانش��گاه ش��نونده آگهی 
رادیویی اس��ت. پ��س کار س��ناریونویس های 
رادیویی از مابقی س��خت تر  اس��ت، چون باید 
ح��واس مخاطب��ی را جلب کنند ک��ه هزار و 
یک فکر در س��رش موج می زند. در این میان 
چندسالی است که ش��رکت های تولیدکننده 
آبمیوه به رس��انه رادیو عالقه نش��ان داده اند و 
اکثرا در کمپین های شان از این رسانه استفاده 
می کنن��د. به نظرآگهی  رادیویی بیمار و مطب 
روانپزشک سان اس��تار نیز جزو کمپین وسیع 
»نس��ل جوان آبمیوه ها« ی این شرکت است. 
چون سان اس��تار با همین ش��عار آگهی های 
محیطی و تلویزیون��ی مختلفی را اکران کرده 
اس��ت. به منظور بررس��ی این آگهی سراغ دو 
نفر از کارشناس��ان باس��ابقه رس��انه تبلیغاتی 
رادیوی��ی رفته ایم. پی��ام بهت��اش کپی رایتر، 
مدرس و کارش��ناس تبلیغ��ات و برندینگ و 
محمد معتمدی کپی رایت��ر و ایده پرداز درباره 
آگهی رادیویی  سان استار به سواالت »فرصت 

امروز« پاسخ می دهند. 

بیماری که معلوم نیست نماینده  کدام 
طبقه از جامعه است 

محم��د معتم��دی درباره س��ناریوی آگهی  
رادیویی ش��رکت آبمیوه سان اس��تار می گوید: 
ای��ده اصلی این آگهی از فرمول معروف »بیان 
مش��کل؛  رفع مش��کل« پیروی می کند که به 
واضح تری��ن ش��کل س��ناریونویس این آگهی 

رادیوی��ی، در مط��ب دکت��ر، س��راغ آن رفته 
اس��ت. در این آگهی مراجعه کنن��ده ا ی وراج 
به دکتر می گوید: موفق اس��ت ولی خوشحال 
نیس��ت، همه چیز دارد ولی چیزی راضی اش 
نمی کن��د. در واق��ع دردش؛ بی دردی  اس��ت. 
البته دقیقا مشخص نیس��ت که فرد بیمار در 
ای��ن آگهی  رادیوی��ی نماینده ک��دام طبقه از 
جامعه اس��ت که این چنین بی دغدغه اس��ت 
ول��ی اگر تا انتهای آگهی به گفت وگوها گوش 
دهید، به همراه دکتر متوجه خواهد ش��د که 
اتفاقا مش��کل بیمار خیلی هم حاد است و نوع 
بیماری آن به دیوانگی و دوشخصیتی نزدیک 
است. بیمار این آگهی رادیویی، پریشان خاطر 
و ناآرام است، مدام حرف می زند و حرف دکتر 

را قطع می کند و در پایان 
آبمیوه دکت��ر را با پررویی 
س��ر می کش��د و بع��د از 
گذشت یک ثانیه احساس 
ب��ا نش��اطی می کن��د و به 
وراج��ی ادام��ه می دهد. او 
با یک آبمی��وه از این رو به 
آن رو می ش��ود و مشکلش 
حل می شود. در این مرحله 

نیز باز هم معلوم نیس��ت بیمار نماینده کدام 
طبقه از جامعه است و آگهی رادیویی مشخص 
نیس��ت که چه گروهی از م��ردم را هدف قرار 
داده است. حاال گیریم نویسنده آگهی مبالغه 
کرده و یک آبمیوه ساده، حالل درد بی دردی 
ش��ده و برای این بیمار مانن��د یک دارو عمل 
کرده است. البته شاید هم درون آبمیوه چیزی 
ب��وده که بیمار ب��ا خوردن��ش این چنین و به 
این سرعت با نشاط شده اس��ت. آیا به نظرتان 

این شیوه عملکرد آگهی باور پذیر است؟ 

شعار با روند سناریوی آگهی همخوانی 
ندارد 

 معتم��دی ک��ه خ��ود س��ابقه طوالنی در 
طراح��ی آگهی های رادیوی��ی دارد، می گوید: 
ای��ن روند طی ش��ده در آگهی حتی با ش��عار 
آگهی ه��م همخوانی  ندارد. ب��ه نظر پیام این 
است: آبمیوه  سان اس��تار باعث نشاط ناگهانی 
و تغییر آنی می ش��ود، درحالی ک��ه در پایان 

آگهی می ش��نویم؛ سان اس��تار »نس��ل جوان 
آبمی��وه«. معتمدی در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه آیا وقت��ی کمپینی تعریف می ش��ود باید 
پیام تمامی رس��انه های اس��تفاده شده در آن 
یکی باش��د، می گوید: واضح است که در تمام 
آگهی ه��ای یک کمپین، پیام اصلی رس��انه ها 
باید مش��ترک باش��د و چه بهتر که سناریو ها 
و رویکردها هم در انواع رس��انه ها ش��بیه  هم 
باشد. این روند را در رسانه چاپی و آگهی های 
تلویزیونی کمپین های دیگر می بینیم که اتفاق 
می افت��د. در مورد این آگهی هم باید بگویم به 
نظر نمی رس��د این آگهی درقالب یک کمپین 
تعریف شده باش��د. در واقع به نظر سان استار 
یک س��فارش دهنده س��اده بوده که از آژانس، 

یک آگهی رادیویی خواس��ته که بامزه باش��د، 
البته به نظرم آنچنان هم بامزه در نیامده است. 
ای��ن ایده پرداز درم��ورد اینک��ه آگهی های 
رادیوی��ی چه کمکی به پیش��برد کمپین های 
تبلیغاتی خواهند ک��رد، می گوید: این موضوع 
بس��ته به برند و مخاط��ب آن می تواند خیلی 
تاثیرگذار باش��د. رادیو رس��انه محبوبی اس��ت 
و مخاطب��ان زی��ادی دارد و برنده��ا به راحتی 
می توانند برای رس��اندن پیام تبلیغاتی ش��ان 
از آن اس��تفاده کنن��د. عالوه برای��ن موارد در 
مورد ص��دای صداپیش��گان نیز بای��د بگویم 
ص��دای مراجعه کننده یا بیم��ار در این آگهی 
صدای یکی از صداپیش��گان خب��ره و قدیمی 
صداوسیماست که به نظرم اجرای خوبی  دارد، 
دکتر هم که مجال حرف زدن ندارد که بشود 
صدایش را تشخیص داد و درباره آن نظر داد. 
به طورکل��ی درباره این آگهی باید بگویم چون 
س��ناریو ضعیف است، به نظرم زمان و انرژی و 

استعداد و پول را هدر داده است. 

شعاری که شبیه بیانیه  جایگاه سازی 
برند است

 معتمدی درباره ش��عار این آگهی می گوید: 
این ش��عار بیش��تر ش��بیه تگ الی��ن و بیانیه 
جایگاه سازی برند است تا شعار کمپین. چون 
به هرحال دارد به جایگاه برند اش��اره می کند 
و می خواه��د بگوید که سان اس��تار آبمیوه ای 
برای نس��ل جوان و جوانان است. البته آگهی 
نکته ای از مزیت  محصوالت این برند یا ارزش 
خاص آنها نمی گوید یا آگهی انرژی خاصی که 
مخاطب را دعوت ب��ه انجام کاری کند، ندارد. 
با تمام این توصیفات به نظر این آگهی از یک 
ب��ازی کالمی می آید تا از ی��ک بریف دقیق و 
کام��ل. ش��اید طراحان ش��عار »نس��ل جدید 
ارتباط��ات« را دیده ان��د و 
خواسته اند آن را تبدیل به 
نسل جوان آبمیوه ها کنند. 

مخاطبان، پیام های 
تبلیغاتی غیرواقعی را 

باور ندارند
درب��اره  بهت��اش  پی��ام 
آگهی رادیویی سان اس��تار 
می گوی��د: برخ��الف ب��اور عام��ه، بی��ش از 
چند دهه اس��ت ک��ه آفرینن��دگان پیام های 
تبلیغات��ی س��عی می کنند مطل��ب و نکته ای 
غیرواقع��ی به مخاطبان منتق��ل نکنند چون 
در غیراین صورت، عالوه بر مس��ائل حقوقی، از 
دست رفتن مهم ترین نقطه پیوند مصرف کننده 
و برن��د یعنی »اعتم��اد و اطمینان« ضررهای 
جبران ناپذی��ری را می تواند به صاحبان برندها 
وارد آورد. ب��ا این توضی��ح، طرح این مدعا که 
نوش��یدن یک آبمیوه می تواند مشکل استرس 
شخصی را که به روانپزشک )یا مشاور( مراجعه 
کرده، در یک چش��م بره��م زدن درمان کند، 
نه تنها به فروش بیش��تر محصول نمی انجامد 
بلکه ممکن اس��ت مصرف کننده را به واکنش 
منف��ی وا دارد. بهتاش می گوی��د: آگهی های 
تبلیغاتی ما در اکث��ر مواقع در حد یک فالیر 
یا اس��تیکری که پشت شیش��ه یک فروشگاه 
چس��بانده می ش��ود، عمل می کنن��د؛ طنین 
برند! گویی فقط رس��انه ای هستند برای تکرار 

یک نام تجاری که ن��ه از مزیت هایش چیزی 
می گویند، نه در باغ س��بزی به مخاطب نشان 
می دهند چون متاس��فانه براس��اس کانسپت 
معینی س��اخته نمی شوند. فعاالن این عرصه، 
حتی اگر مش��تری خودش درباره مشکالتش 
چی��زی نداند، باید ب��ه او کمک کنن��د تا به 
اهدافش دس��ت پی��دا کند )هرچه باش��د ما 
»مش��اور« مشتری هستیم(. بنابراین به نظرم 
متاسفانه چنین کارهایی مانند آگهی رادیویی 
سان اس��تار؛ نمی توانن��د می��ان مصرف کننده 
و برن��د پیون��د برق��رار کنن��د و »وف��اداری 
مصرف کننده« نسبت به برند را افزایش دهند. 

داستان آگهی هیچ ربطی به شعار 
سان استار ندارد 

این کارش��ناس درباره ارتباط شعار با متن 
سناریوی آگهی  رادیویی سان استار می گوید: 
از منظ��ر کپی رایتینگ، داس��تان این آگهی 
رادیوی��ی هی��چ ربطی ب��ه ش��عار پایانی آن 
یعنی سان اس��تار، نس��ل جوان آبمیوه ندارد. 
شگفت انگیز است که اثر تبلیغاتی با بدیهیات 

این حرفه در تعارض باشد. 
درپای��ان باید بگوی��م امروز، هی��چ آژانس 
تبلیغاتی، ش��رکت خدمات بازاریابی یا گروه 
برندین��گ فعال در این عرص��ه بهانه ای برای 
ارائه کار غیرتخصصی ندارد؛ به لطف اینترنت، 
همه ما ب��ه کارهای خوب و بد دیروز و امروز 
جهان دسترس��ی داریم پس اگر یاد نگیریم، 

خودمان باید خودمان را سرزنش کنیم. 

میمون ها در آشپزخانه ایکیا

ایکیا در جدیدترین آگهی خود یک آشپزخانه جنگلی را 
از میمون ها پر می کند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. در واقع 
این آگهی یک آشپزخانه پر از میمون ها است. البته به اضافه 

پرندگان استوایی، مار، یک گوزن و یک فیل. 
به گ��زارش ام ب��ی ای نیوز، ای��ن ویدئ��وی 90 ثانیه ای 
به عن��وان بخش��ی از کمپین »هر روز ش��گفت انگیز« این 
ش��رکت مبلمان س��وئدی در »مرکز محافظت از جگوار« 
کاستاریکا فیلمبرداری ش��ده است. در این آگهی تعدادی 
میمون واقعی را در آشپزخانه متد ایکیا وسط یک جنگل 
استوایی رها کرده اند. آیا باید انتظار بی نظمی و آشوب هم 
داشته باشیم؟ قطعا! اصال میمون ها را به چه دلیل دیگری 
در یک آگهی می گذارید؟ ورجه وورجه می کنند و کش��ف 
می کنن��د، تمام اثاثیه را بررس��ی می کنند و از هر کابینت 
و دراوری ب��اال می روند. یک یخچال پ��ر از موز ناگهان باز 
می ش��ود و مایه خوشی تیم سازنده را فراهم می کند. پیتر 
رای��ت، مدیر مارکتینگ ایکیا در انگلیس و لندن می گوید: 
»ما می دانیم وقتی همه خانواده در آشپزخانه باشند چقدر 
خوش می گذرد و امیدواریم این میمون های بانمک مردم را 

وادار کنند خودشان این موقعیت را تجربه کنند.«
درنهایت یک فنجان قهوه متالشی شده به شیطنت های 

جنگل پایان می دهد. 

زهره زاهدی کرمانی

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

طرح این مدعا که نوشیدن یک آبمیوه می تواند مشکل استرس 
شخصی را که به روانپزشک )یا مشاور( مراجعه کرده، در یک چشم 
برهم زدن درمان کند، نه تنها به فروش بیشتر محصول نمی انجامد 

بلکه ممکن است مصرف کننده را به واکنش منفی وا دارد

نگاهی به آگهی رادیویی تولیدکننده آبمیوه

مقدمه درمقابل مؤخره



11راه برای ساختن برندی خوب و 
متمایز

ی��ک برند خ��وب با نام��ی به یادماندن��ی می تواند 
به س��ادگی ش��ما را در میان س��ایر رقبا متمایز کند 
و وفاداری مصرف کنندگان را نس��بت به برند ش��ما 
تقوی��ت کند. اما ایج��اد یک برند پای��دار و ماندگار 
چیزی فراتر از طراحی یک لوگو است. برای ساختن 
و داش��تن برندی خوب موارد زیر را به خاطر داشته 

باشید: 
1- کیفی��ت م��ورد نظ��ر، ارزش و خواس��ته های 
مش��تریان از کس��ب و کار خ��ود را هم��واره در نظر 
بگیری��د. برای س��اختن برندی م��ورد اطمینان باید 
به س��ه عامل توج��ه ویژه داش��ته باش��ید؛ کیفیت 
مورد انتظار مصرف کنندگان از ش��ما چیس��ت؟ چه 
ارزشی برای برند شما قائل هستند؟ انتظارات آنها از 
کس��ب و کار شما به طورکلی چیست؟ فراموش نکنید 

که یک »برند« فقط مالکیت نام و لوگو نیست. 
2-  نظرات و ادراکات مشتریان در ایجاد یک چهره 
قابل قبول از خ��ود را نادیده نگیرید؛ زیرا در صورت 
عدم توجه به مصرف کنندگان، برند شما صداقت خود 
را در ذهن افراد از دس��ت می دهد. اگر ادعاهای شما 
در مورد کس��ب و کارتان با انتظارات مصرف کنندگان 
هم تراز نباش��د، به یقین مش��تریان خود را از دست 
می دهید. ام��ا اگر آنچه را آنها از ش��ما انتظار دارند 
انجام دهید می توانید همواره مصرف کنندگانی وفادار 

داشته باشید. 
3-  به تمامی ابعاد کسب و کار خود توجه و دقت نظر 
داشته باشید. اگر مصرف کنندگان محصوالت شما، با 
تصویری که ش��ما برای برند خ��ود در نظر گرفته اید 
متف��اوت هس��تند، الزم اس��ت ک��ه پیش��نهادات و 
استراتژی های خدمت به مشتری خود را تغییر دهید 

تا بازار هدف و مصرف کنندگان تان تغییر کنند. 
4-   با کارمندان خود مش��ارکت و همکاری داشته 
باش��ید. اف��راد مختلف از زوایای مختلف��ی به برند و 
کسب و کار ش��ما نگاه می کنند و در نتیجه می توانند 
نظرات متفاوتی داش��ته باشند که گاه برای مدیریت 
برند می تواند مفید واقع شود. مخصوصا در شرایطی 
که درص��دد تغییر عملی��ات خود هس��تید، نظرات 
مختل��ف افراد می توان��د راهنمایی ه��ای مفیدی در 

اختیارتان قرار دهد. 
5-  پیام ه��ای تبلیغات��ی مس��تمر و مرتبط که بر 
کیفیت کاال و خدمات، ارزش برند ش��ما و انتظارات 
مش��تریان تان تمرکز دارند طراح��ی کنید. توجه به 
اصل س��ادگی این پیام ه��ا که به س��ادگی به خاطر 

سپرده شوند نکته ای حائز اهمیت است. 
6-  ایجاد هویت بصری متمای��ز برای برند: هویت 
بصری ش��ما )لوگو( باید آنقدر قوی باش��د که بتواند 
هوی��ت کامل برند و کس��ب و کار ش��ما را بیان کند. 
طرح ها باید واضح و مشوق افراد باشند. )اگر خودتان 
مه��ارت و عل��م طراحی ندارید بی ش��ک باید از یک 

طراح کمک بگیرید.(
7-  برند خود را )اعم از لوگو، پیام ها و ش��عارهای 
تبلیغات��ی( در معرض دید افراد قرار دهید با نمایش 
آن از طری��ق ح��ک ک��ردن تصاویر و ش��عارها روی 
بس��ته بندی های محصوالت، لباس پرس��نل، وسایل 

نقلیه و... 

8-  ب��ه دنب��ال کس��ب حمایت های قانون��ی برای 
بعد تصویری و ش��عارهای تبلیغاتی که ش��رح دهنده 

فعالیت شماست باشید. 
9-  فراموش نکنید ک��ه مصرف کنندگان، هرآنچه 
انجام دهید و تمامی فعالیت های ش��ما را به برندتان 
نس��بت می دهند مانند نوع رفت��ار کارکنان یا نوع و 
نحوه پوشش پرس��نل و... و به همین دلیل توجه به 
همه این عوامل امری ضروری اس��ت. زیرا در صورت 
بروز هر مش��کل، حتی اگر به طور مس��تقیم به کاال 
و خدمات ش��ما مربوط نش��ود، )مثل نحوه برخورد 
کارمندان با ارباب رجوع( چهره برند شما دستخوش 

تغییر می شود. 
10-  با کارمندان خود درباره علت ایجاد برندتان و 
به عبارتی در مورد داس��تان برند خود صحبت کنید 
و آنه��ا را در جری��ان قص��د و نیت خ��ود از طراحی 
چنین برندی ق��رار دهید تا آنها نیز بتوانند با هویت 
اصل��ی برن��د آش��نا ش��وند و آن را درک کنند و از 
دالی��ل وجودی آن و در نتیجه تعهدات آن اطالعات 
بیشتری کس��ب کنند. برای داشتن برندی اثربخش 

همواره به حمایت کارمندان خود نیاز دارید. 
11-  برای برند خ��ود کمپین های بازاریابی جهت 
تبلیغاتی هدفمند ایجاد کنید که ش��امل مواردی از 
قبیل  انتش��ارمقاالت در مطبوعات، توجه به مس��ائل 
اجتماعی،  پیشنهادات ویژه برای مشتریان و... باشد. 

قوانین کلیدی
1-  شناسایی ارزش های اصلی برند

2- در نظ��ر گرفتن و طراح��ی پیام های تبلیغاتی 
موثر و سازگار با کسب و کار

3-  مشارکت مستمر با کارمندان
4-  ب��ه خاط��ر داش��تن این مس��ئله ک��ه تمامی 

فعالیت های شما بر برندتان تاثیر می گذارد
5-  توجه به نظریات مصرف کنندگان

6-   طراحی پیام های ساده
7-  مبالغه نکردن در مورد کاال و خدمات خود.

روش هایی برای ساخت اعتبار، اعتماد و 
شخصیت برند 

با اعتبارتان بازاریابی کنید 

اعتماد و ش��خصیت برند به عن��وان عناصر مهم 
برای کسب اطمینان از کیفیت محصول و خدمات 
شناخته ش��ده اند. حتی در کشورهای توسعه یافته 
ای��ن دو عنصر اهمیت باالتری نس��بت به کیفیت 
دارن��د. اعتبار ش��خصیت برند را هس��ته مرکزی 
و نزدیک تری��ن متغی��ردر تصمیم گیری مش��تری 
هنگام انتخاب می دانند. در زیر به روش هایی برای 
س��اخت اعتبار و اعتماد برند برای کسب وکارتان 

اشاره می کنیم. 

اعتبار برند، یکی از معیارهای مشتری برای 
خرید

در ادبیات کالسیک اقتصاد، نیروی کار، سرمایه 
و زمین س��ه عنصر اصلی تولید و سرچش��مه های 
اصلی ثروت به ش��مار می آین��د. ولی این الگو قادر 
نیس��ت توضیح دهد که چگونه یک کاال با کارایی، 
کیفیت و زیبایی مش��ابه به سه برابر قیمت کاالیی 
دیگر به فروش می رسد. رویکردهای نوین بازاریابی 
این پدیده را با هویتی که برند برای مش��تری دارد 
توضیح می دهد. یکی از معیارهای مطلوب مشتری 
در انتخ��اب و خری��د ی��ک محصول، برن��د معتبر 
اس��ت. در بس��یاری از بازارها، برند هویت ویژه ای 
ب��رای یک محص��ول می آفریند و آنه��ا را به گروه 
خاصی از جامعه پیوند می دهد. از نظر روانشناسی 
این گون��ه کاالها ع��الوه بر کاربرد ظاه��ری، برای 
مش��تری تشخص و اعتماد به نفس می آفرینند، از 
این رو مش��تری آماده اس��ت بهای متفاوتی برای 

آن بپردازد. 

نام تجاری برتر یعنی کیفیت برتر 
عالوه بر این، نام تج��اری برتر به طور ناخودآگاه 
برای مشتری به مفهوم کیفیت بهتر محصول است. 
مشتری با خرید یک محصول برند باور دارد که در 
مقابل پول خود چیز با ارزشی دریافت کرده است. 
واقعیت این اس��ت که نام تجاری، همانند سرمایه 
یا فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای 
یک سازمان نقش دارد. مشتری و سازمان هر دو از 
مزای��ای برند بهره می برند. زمانی که مصرف کننده 
تجربه یک بار اس��تفاده از یک برند را داشته باشد، 
با آن احس��اس راحتی بیش��تری داشته، تمایل به 
اس��تفاده از آن محصول باال می رود. نام تجاری به 
صاحبان آنها معنا می بخشد و همچنین جزو ثروت 

آنها محسوب می شود. 
اگر به فکر توس��عه ارزش و ش��خصیت برندتان 

هستید، پیشنهادهای زیر می تواند مفید باشد. 
1- ارزش ها و ماموریت تان را شرح دهید 

قبل از اینکه به فکر توس��عه ارزش ها باشد، نیاز 
داری��د بدانید که خواهان تعهد ب��ه کدام ارزش ها 
هس��تید. آیا تعهد شما به معیاری خاص به دالیل 

خاصی است؟  

2- شخصیت خود و شخصیت برندتان را 
بشناسید

بای��د بررس��ی کنید که آیا ش��خصیت ش��ما و 
شخصیت برندتان با یکدیگر همخوانی دارد؟   شما 
آیینه تمام نمای شرکت تان هستید و باید مطمئن 
شوید که برند شما با شخصیت درونی خودتان نیز 

همخوانی داشته باشد. 
3- مرز و محدودیت ها را تعریف کنید

مهم است که از مرزبندی های تان و تفاوت میان 
اس��تراتژی خود و رقبای تان آگاه باشید تا بتوانید 

ارزش و اعتبار خلق کنید. 
4- از فرصت ها استفاده کرده و اعتبارتان را 

آشکار کنید 
از فرصت های پیش رو به عنوان وس��یله ای برای 
کسب اعتبار بیش��تر برای برندتان استفاده کنید. 
تعیین کنید ک��ه از چه ابزاری برای نش��ان دادن 
اعتبار و افزایش اعتماد مش��تری اس��تفاده کنید. 
وبالگ و رس��انه های اجتماعی و تعامالت می تواند 
ابزاری برای شناخت بیشتر مشتری و فعالیت های 

ارزش آفرینی برای او باشد. 
5- منسجم باشید 

پیام های تان را منس��جم نگه دارید. پیامی که از 
طریق بازاریابی، فعالیت های ترویجی و رسانه های 
اجتماعی ارس��ال می کنید، باید با اهدافی که برای 

مشتری فراهم می کنید، همسو و منسجم باشد. 
6- برای واکنش ها آماده باشید 

در نهای��ت اینک��ه برای هرگون��ه مخالفت آماده 
باشید. هنگامی که سطح معینی از اعتبار را کسب 
می کنید و برندتان معتبر می ش��ود، باید بدانید که 
مخالفانی نیز خواهید داشت. اجازه ندهید که این 
مباحث��ات ش��ما را از ارزش و ماموریت اصلی تان 
منحرف کند. به خود اعتماد داش��ته باش��ید تا از 
محیط نیز اعتماد و احترام جذب کنید. مش��تری 

وفادار به شما بازخواهد گشت. 

کمپین »درخواست یک تابستان امن«، به 
روشی س��اده و گزنده با هدف تبیین تجارب 
بچه هایی راه اندازی ش��ده است که با زندگی 
در خانواده های��ی فقیر یا آزار دهنده تعطیالت 
تابستان را می گذرانند. سازمان مدافع حقوق 
کودکان در پی انجام این کار قصد جمع آوری 

بودجه برای کمک به این نوع بچه ها را دارد. 
کمپین فوق به منظور جمع آوری کمک های 
مالی در راستای حمایت از کمپ های تابستانی 
و انج��ام س��فر های روزانه برنامه ریزی ش��ده 
 توسط  Kids Company  برگزار می شود.

Kids Company  س��ازمانی اس��ت که با 
کودکان آس��یب پذیر شهرس��تانی، جوانان و 
خانواده ه��ا کار می کند. کمپین فوق ش��امل 
پخش یک فیل��م در رس��انه های اجتماعی و 

چاپ یک آگهی تبلیغاتی می شود. 
در فیلم که راوی آن کمدین معروف، دیوید 
ویلیامز اس��ت، ما دختر بچ��ه ای را می بینیم 
که در ح��ال بازی با یک قلعه ش��نی صوری 

خالی اس��ت. او به بازی کردن تظاهر می کند 
و در حال��ی محیط اط��راف مالل انگیز خود را 
نادیده می گیرد که حرکات و رفتارش نش��ان 
از س��اختن قلعه های ش��نی واقعی دارد. او با 

فریاد های پدر عصبانی خود از خیاالتش بیرون 
می آی��د و به دنیای واقعی بازمی گردد. فیلم با 
یک تغییر مثبت پایان می یابد. به هر حال، آن 
  Kids Company دختر اکنون می تواند با

به سفر برود. 
آگهی چاپی خالقانه این کمپین از قلعه های 
ش��نی مخروبه و وجود ترک ها در پایه هایشان 
برای نمایش فش��ار وارد ش��ده از س��وی یک 
خانواده فقیر یا نا امن روی س��المت کودکانی 
اس��تفاده می کند که Kids Company در 
پی کمک به آنهاس��ت. عکس آگهی تبلیغاتی 
فوق ب��ا بکارگی��ری ش��عار »برخ��ی بچه ها 
تعطیالت تابستانی ندارند«، توسط عکاسی به 

نام »نداف کاندر« گرفته شده است. 
www.marketingmagazine.co.uk
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هدی رضایی

این روزها فضای رقابتی میان 
اپراتورهای تلفن همراه کش��ور 
به اندازه ای اس��ت ک��ه هر کدام 
از آنها منتظ��ر حرکتی از رقیب 
خود هس��تند تا در سریع ترین 
زمان ممکن به آن پاسخ دهند. 
ش��اید جال��ب باش��د ک��ه این 
حجم عظی��م رقابت حتی میان 
تولیدکنن��دگان م��واد غذایی با 
آن ب��ازار پررقیب نیز مش��هود 
نیس��ت. در رویدادهای��ی چون 
نمایشگاه کتاب، عید نوروز و ماه 
رمضان، رقابت و حضور اپراتورها 
پررنگ ت��ر ب��وده و ب��ه خوبی از 
طرف مش��تریان درک می شود. 
امس��ال هم در روی��داد مذهبی 
گام ه��ای  اپراتوره��ا  رمض��ان، 
مختلفی در اجرای کمپین های 
بازاریابی خود برداشتند. در ادامه 
برای مقایس��ه عملکرد و اطالع 
از اس��تراتژی های اتخاذی آنها با 
دکتر میثم شفیعی، عضو هیات 
علمی دانشگاه و مشاور بازاریابی 

به گفت وگو نشسته ایم. 

کمپینی از نوع بازارپردازی 
رویداد محور 

دکتر میثم ش��فیعی در مورد 
عملکرد و استراتژی اپراتورهای 
مختلف و کمپین این برندها به 
مناسبت ماه رمضان به »فرصت 
امروز« می گوید: ابتدا الزم است 
نکته ای مطرح شود که توجه به 
آن می توان��د در هدایت جریان 
این کارشناس��ی موثر باشد. باید 
توجه شود که طراحی و اجرای 
کمپین ویژه ماه مبارک رمضان 
یا اقداماتی از این جنس در مبانی 
 )Marketing( بازارپ��ردازی 
در دس��ته مدل های بازارپردازی 
 Event( مح��ور  روی��داد 
Marketing( ق��رار می گیرند. 
مح��ور  روی��داد  بازارپ��ردازی 
اس��ت  بازارپردازی  از  رویکردی 
ک��ه متفاوت از س��ایر رویکردها 
ب��وده و مقتضیات خاص خود را 
دارد. پن��ج م��ورد از ویژگی های 
این رویکرد به ش��رح ذیل است. 
نخستین آن دوره ای و مدت دار 
بودن آن است. به واسطه همین 
م��دت دار بودن، انج��ام حرکات 
چریک��ی و پارتیزانی لزوم دیگر 
بازارپردازی اس��ت.  این رویکرد 
توج��ه ب��ه هیجان مش��تری و 
بهره گیری از آن، الزام دیگر این 
رویکرد است. تناسب کمپین با 
انتظارات مشتری در رویداد هم 
نکته مهمی است که نباید از آن 
به س��ادگی گذش��ت. همچنین 
رویداد  اشتراک  نقطه  شناسایی 
و مصرف کنن��ده و بهره گی��ری 
از آن، عامل دیگ��ر موردنظر در 
کمپین های رویدادمحور اس��ت. 
ب��ه واقع این م��وارد اصول اولیه 

رویداد محور  بازارپ��ردازی  یک 
هستند که باید در هر رویدادی 

بدان توجه کرد. 
شفیعی در ادامه مطرح می کند: 
با توجه به مواردی که در رابطه با 
بازارپ��ردازی رویدادمحور عنوان 
شد باید پرسید در کمپین هایی 
که در رویداد ماه رمضان مشاهده 
کردیم کدام ی��ک از این الزامات 
رعایت ش��ده اند؟ به بیان ساده تر 
ک��دام ی��ک از این م��وارد مورد 
توجه اپراتورها بوده و از آن بهره 
جسته اند؟ ممکن است پاسخ ها 
دارای اندکی بار سلیقه باشد. اما 
آنچه تقریبا مبرهن است این که 
به جز م��واردی معدود و خفیف، 
آنچ��ه انتظ��ار می رف��ت از این 
رویداد در کمپین ها دیده نشده و 
چالش های بسیاری در این رابطه 
وجود دارد. مدی��ران بازارپردازی 
م��ا  کش��ور   )Marketing(
باوج��ود برخ��ورداری ای��ران از 
رویدادهای متنوع، به طور عمومی 
در بهره گی��ری از ای��ن رویدادها 
به ش��کل اصولی مشکل داشته 
و نمی توانن��د منطبق ب��ا رویداد 
از دس��تاوردهای آن بهره ببرند. 
بنابراین  عدم بهره گیری از رویداد 
را در کمپین اکثر ش��رکت های 
ایران��ی می توان مش��اهده کرد. 
این در ش��رایطی اس��ت که در 
کش��ورهای دیگ��ر بهره گیری از 

روی��داد و بازارپ��ردازی 
روی��داد مح��ور یک��ی 
از ابزاره��ای کارب��ردی 
برندها برای جایگاه سازی 
مش��تریان  ذه��ن  در 
خ��ود اس��ت. نمونه آن 
از  بهره گی��ری  حج��م 
کریسمس و بابانوئل در 
برندینگ  کمپین ه��ای 
روی��داد  در  ش��رکت ها 
س��ال نو آنان است. این 
برای پاسخ  کارش��ناس 
به این س��وال که کدام 
یک از استراتژی های به 
کار گرفته ش��ده توسط 
رمض��ان  در  اپراتوره��ا 
امسال بهتر جواب داده 

اس��ت، انواع استراتژی های اتخاذ 
شده برای هر اپراتور را به صورت 
جداگان��ه م��ورد تحلی��ل ق��رار 

می دهد. 

رایتل؛ ثبات استراتژی 
موخر، سعی در ارائه چاشنی 

فروش
در بین ای��ن برندها رایتل به 
نظ��ر می رس��د کماکان س��عی 
در حفظ رویه اس��تراتژیک این 
اواخر خود )ک��ه البته به تازگی 
به آن روی آورده است( مبنی بر 
اعطای تخفیف دارد. رویه ای که 
اتفاقا بسیار هم جای بحث دارد و 
خارج از حوصله این مجال است. 
اگرچه به نظر می رسد این برند 

تالش هایی هم برای بهره گیری 
از این رویداد بزرگ داشته، مانند 
ط��رح پیک رمضان ک��ه به نظر 
می رسد در معرفی آن با مشکل 
مواجه شده است، بدین صورت 
ک��ه هرچند رایتل س��عی کرده 
استراتژی چاش��نی فروش خود 
را ب��ه این روی��داد ربط دهد، اما 
به دلیل عدم تناس��ب معنی دار، 
به مثابه اقدامات سایر برندهای 
ایرانی به نظر می رسد نتوانسته 
توفی��ق رس��انه ای را ب��ه همراه 

داشته باشد. 

همراه اول؛ باز هم چاشنی 
فروش، این بار از نوع 

تکراری
همراه اول نیز به مانند س��ایر 
اپراتورها که به ش��دت بر س��ر 
اعط��ای چاش��نی ف��روش آن 
هم از نوع تخفی��ف در رقابتند 
کمپی��ن خود را ب��رای این ماه 
عزیز اج��را کرد. لکن با طراحی 
خدم��ات  از  ش��ده  برگرفت��ه 
تک��راری گذش��ته، خ��ود را در 
این م��اه معرفی کرد البته نکته 
جال��ب در این رویک��رد اتخاذ 
یک اس��تراتژی تکراری اس��ت 
که به نظر می رس��د همراه اول 
از آن نتیجه گرفته اس��ت. فارغ 
از اینکه این اس��تراتژی زیرکانه 
بوده و هم برای همراه اول و هم 

برای مش��تری برد - برد است، 
باید اذعان داش��ت ای��ن اقدام 
ارتباطی با رویداد نداش��ته و به 
نظر می رسد همراه اول به شدت 
س��عی دارد استراتژی های خود 
را به رویدادها نس��بت دهد. لذا 
به نظر نمی رسد همراه اول نیز 
روی��داد محور ب��وده و کمپین 
ویژه ای متناس��ب با این رویداد 

در نظر گرفته باشد. 

ایرانسل؛ چاشنی فروش، 
چاشنی فروش و چاشنی 

فروش، البته در قالب 
طرح های متنوع

بای��د  اساس��ا  را  ایرانس��ل 
پیشکسوت ارائه چاشنی فروش 

بین اپراتورها نامید. اپراتوری که 
از ابتدا با دو استراتژی مشخص 
بخش بن��دی و هدفگذاری بازار 
و ارائه چاش��نی فروش مرتبط 
با آن وارد بازار ش��ده و کماکان 
نیز بر آن مس��تدام است؛ البته 
نه اینکه این دو اس��تراتژی تنها 
اس��تراتژی های ایرانسل باشند. 
ای��ن اپراتور بر اس��تراتژی های 
دیگری نیز متمرکز ش��ده است 
که می بایس��ت ب��ه تحلیل آنها 
در زمان دیگ��ری پرداخت. اما 
از حی��ث تحلیل کمپین رویداد 
رمض��ان این برند نیز باید گفت 
همانن��د دو اپراتور دیگر رویداد 
تمرک��ز واقعی بر م��اه رمضان 
نداش��ته و بیشتر سعی کرده تا 
همان اس��تراتژی گذشته خود 
را با پوشش این ماه ادامه دهد. 
اگرچه به نظر می رسد از لحاظ 
کمپین،  ظاه��ری  مولفه ه��ای 
ای��ن اپراتور بیش��تر س��عی در 
بهره گی��ری از رویداد داش��ته و 
خدمات و رسانه های خود را به 
این رویداد نزدیک کرده است. 

در مجموع می ت��وان گفت با 
توجه به آن چ��ه از این برندها 
در رویداد رمضان دیدیم، به نظر 
می رسد بیشتر به جای اینکه از 
اس��تراتژی خاصی تبعیت کند 
از ن��وع تبلیغ��ات فرمایش��ی و 
اس��ت.  بوده  فرص��ت جویان��ه 
کرده اند  س��عی  برندها 
اس��تراتژی های  همان 
را لیکن  س��ابق خ��ود 
این بار در پوش��ش ماه 
رمض��ان ادام��ه دهند. 
اندکی  ش��اید  بنابراین 
اغراق باشد اما می توان 
فرصت طلب��ی را انگیزه 
اصل��ی ای��ن کمپین ها 
دانس��ت ن��ه طراحی و 
ی��ک  از  برخ��ورداری 
استراتژی رویداد محور. 

 استفاده صرف از 
المان های تکراری 
بیانگر مناسبتی 

بودن نیست 
برای  دارد  اعتق��اد  ش��فیعی 
تحلی��ل مزای��ا و معای��ب این 
اس��تراتژی ها  و  کمپین ه��ا 
می ت��وان براس��اس دو منظ��ر 
عمل ک��رد. منظ��ر اول تحلیل 
اس��تراتژی های  عملک��رد کلی 
به  نظر  اپراتورهاس��ت.  ترفیعی 
اینکه این کار نیازمند مباحثات 
گسترده ای است، می توان آن را 
ب��ه زمان دیگ��ری موکول کرد. 
رویک��رد دوم اش��اره به کیفیت 
عملک��رد اپراتوره��ا در این ماه 

دارد. 
نظر ب��ه ویژگی هایی که برای 
این گون��ه کمپین ه��ا در بخش 
اول اش��اره ش��د می ت��وان در 
مجموع اذعان داش��ت استفاده 

از ماه و گلدس��ته و چند المان 
برای روی��داد رمضان یا اعطای 
چاشنی فروش به بهانه افطار و 
سحر نمی تواند بیانگر مناسبت 
تبلیغات ش��رکت ها ب��ا این ماه 
و رویدادمحور بودن آن باش��د. 
اگرچ��ه برخ��ی از مولفه ه��ای 
روی��دادی مانند زم��ان اجرای 
طرح ها و تقویت رس��انه ها برای 
ایج��اد هیجان در ای��ن رویداد 
توس��ط اپراتورها در اندازه قابل 
قب��ول اجرا ش��ده اس��ت، اما از 
رویدادمحور  مدیری��ت  حی��ث 
کمپین و اج��رای تمامی ارکان 
آن، این اقدامات محل اش��کال 

بوده و جای بهبود دارد. 

توجه به اصول و طراحی 
کمپین مناسب 

او در انته��ا توصی��ه ای برای 
این اپراتورها و س��ایرین جهت 
بهره گیری از ای��ن رویدادهای 
مذهبی در رس��یدن به اهداف 
خود دارد و می افزاید: اساس��ا 
بهتری��ن توصیه ای که می توان 
به ش��رکت ها و س��ازمان ها در 
راس��تای مدیریت ب��ازار کرد، 
توج��ه به همان اصولی اس��ت 
که بدان ها اش��اره شد. اصولی 
ک��ه ش��رکت ها بای��د همانند 
ش��اخص های تصمیم در رأس 
تصمیم گی��ری ب��رای این نوع 
تبلیغات ق��رار داده و کمپینی 
طراح��ی کنن��د که ب��ا اهداف 
آنها س��نخیت داش��ته باش��د. 
به عن��وان نمون��ه تبلی��غ برای 
رویداد عی��د باید پر از هیجان 
واقعی عید بوده و از اشتراکات 
و انتظ��ارات عید ب��رای مردم 
به نفع اس��تراتژی های سازمان 
بهره ببرد. به عنوان نمونه عید 
یا عی��دی، خرید، تعویض و نو 
ک��ردن و امثالهم ب��رای مردم 
آش��نا اس��ت، ل��ذا کمپین هم 
بای��د از ای��ن اش��تراکات بهره 
ب��رده و خدمات��ی مرتب��ط با 
این نقاط مش��ترک را طراحی 
و اج��را کن��د. وگرن��ه تخفیف 
و چاش��نی های فروش��ی ک��ه 
همیش��ه بوده و ارتباطی با این 
ماه ندارند، نمی توانند با رویداد 
ارتب��اط برقرار ک��رده و کاربرد 
داش��ته باش��ند. اگرچه مجددا 
تاکید می ش��ود این ب��ه منزله 
عدم کارایی این اس��تراتژی ها 
نیس��ت، چرا که ممکن اس��ت 
کم��اکان  اس��تراتژی ها  ای��ن 
کارکرد خود را داش��ته باشند. 
در نهایت باید به این مس��ئله 
هم اش��اره کرد که بهره گیری 
رویدادمح��ور  بازارپ��ردازی  از 
از  برخ��ورداری  نیازمن��د 
در  رویدادمح��ور  اس��تراتژی 
تبلیغ��ات ب��وده و ب��دون این 
استراتژی ها نمی توان به مصاف 

رویداد رفت. 

تابستان امن با سازمان مدافع حقوق کودکان 

 )Marketing( مدیران بازارپردازی
کشور ما باوجود برخورداری ایران از 
رویدادهای متنوع، به طور عمومی در 
بهره گیری از این رویدادها به شکل 
اصولی مشکل داشته و نمی توانند 

منطبق با رویداد از دستاوردهای آن 
بهره ببرند. بنابراین  
عدم بهره گیری 

از رویداد را 
در کمپین اکثر 

شرکت های 
ایرانی 

می توان 
مشاهده کرد

هدی رضایی 

پژمان پاکدامن
 کارشناس ارشد برندینگ

ایستگاه بازاریابی

مقایسه عملکرد و استراتژی های بازاریابی اپراتورها به مناسبت ماه رمضان
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ام��روزه س��ازمان های معتبر 
اس��تراتژی های کالن��ی را برای 
س��ازمان تعیی��ن می کنن��د و 
واحد ه��ای مختل��ف س��ازمانی 
هر یک اس��تراتژی را برای واحد 
خ��ود اتخ��اذ می کنن��د. این در 
حال��ی اس��ت ک��ه بس��یاری از 
س��ازمان های معتبر ایرانی فقط 
ب��ه اس��تراتژی های کالن اکتفا 
می کنند. در بهتری��ن حالت این 
س��ازمان ها اس��تراتژی فروش و 
بازاریابی خود را ارتق��ا داده اند و 
کمتر س��ازمانی ایرانی درزمینه 
اس��تراتژی منابع انس��انی ورود 
پیدا کرده اس��ت. به صورت کلی 
اس��تراتژی مناب��ع انس��انی در 
سازمان ها رکن تاثیرگذاری است 
که س��ازمان های ایران��ی کمتر 
برای تدوین آن هزینه می کنند. 
هر س��ازمان با توجه به جایگاه و 
شرایطی که دارد باید استراتژی 
مناب��ع انس��انی خاص��ی را برای 
خود اتخ��اذ کن��د و از طریق این 
استراتژی، س��ازمان ها می توانند 
تصمیم بگیرند که ب��رای جذب 
نیروهای متخصص س��ازمانی از 
افراد خارج از س��ازمان اس��تفاده 
کنند ی��ا نیروه��ای داخل��ی را 
آموزش  دهند که به پس��ت های 
باالتری ارتقا پیدا کنند. به صورت 
کلی انتخ��اب این اس��تراتژی ها 
می توان��د در راس��تای مدیریت 
منابع انس��انی بس��یار اثربخش 
باشد اما مسئله اینجاست که هر 
یک از این استراتژی ها برای چه 
سازمانی و با چه شرایطی مساعد 
اس��ت؟  در این زمینه دکتر نغمه 
عبادی، کارشناس منابع انسانی 
در گفت و گو با »فرص��ت امروز« 
می گوید: از دهه 1980 استراتژی 
مدیریت منابع انسانی به موضوع 
مهمی برای پژوهش تبدیل شده 
چراکه ب��ا مدیریت موث��ر منابع 
انسانی، س��ازمان ها نوعی رفتار 
را در کارکن��ان پرورش می دهند 
ک��ه ب��رای موفقیت اس��تراتژی 
رقابت��ی آنه��ا ض��روری اس��ت. 
دغدغه اصل��ی ح��وزه مدیریت 
منابع انس��انی اس��تراتژیک آن 
اس��ت که تضمین کند مدیریت 
مناب��ع انس��انی به ط��ور کامل با 
استراتژی و نیازهای استراتژیک 
اس��ت،  یکپارچ��ه  س��ازمان 
خط مش��ی های منابع انسانی با 
خط مش��ی ها در حوزه های دیگر 
و در سلسله مراتب منسجم بوده 
و شیوه های منابع انسانی توسط 
مدی��ران عملیات��ی و کارکن��ان 

به عن��وان بخش��ی از فعالی��ت 
روزانه شان پذیرفته شده و به کار 

برده می شود. 

 دسته بندی استراتژی
منابع انسانی

او ادامه می دهد: دسته بندی ها 
ب��رای  گوناگون��ی  عناوی��ن  و 
اس��تراتژی های مناب��ع انس��انی 
مطرح ش��ده است؛ از س��اخت و 
تامین و تخصیص منابع انس��انی 
گرفته تا س��رمایه گذاری، ایجاد 
انگیزه یا تش��ویق و مشارکت. اما 
ش��اید معمول ترین دسته بندی 
از گونه ه��ای اس��تراتژی مناب��ع 
انسانی نوعی دسته بندی باشد که 
براساس دو بعد صورت می گیرد، 
توجه به بازار کار درون س��ازمان 
در برابر بیرون س��ازمان و کنترل 

فرآیند در برابر کنترل بازده. 

استراتژی منابع انسانی 
سازمان های متفاوت

این کارش��ناس منابع 
انس��انی اظهار می کند: 
اول س��ازمان  بع��د  در 
ب��رای تامی��ن نی��روی 
انسانی س��عی دارد که از 
افراد درون سازمان بهره 
بگی��رد یعنی ب��ه دنبال 
س��اخت نیروی انسانی 
درحالی ک��ه  هس��تند؛ 
در مقابل س��ازمان هایی 

هستند که جهت تامین نیرو نگاه 
به بیرون از سازمان داشته و خرید 
نیرو را در اولوی��ت قرار می دهند. 
در بعد دوم سازمان ها برای کنترل 
کارکن��ان خ��ود ی��ا فعالیت ها و 
فرآیندهای انجام آنها را به تفصیل 
مورد پایش قرار می دهند یا فقط 
بازده و خروج��ی نهایی عملکرد 

کارکنان را مدنظر دارند. 

استراتژی متعهدانه 
عب��ادی می افزای��د: ب��ر ای��ن 
اساس این دو بعد که نقاط مرجع 
استراتژیک نامیده می شود چهار 
ن��وع اس��تراتژی منابع انس��انی 
مطرح شده اس��ت که عبارتند از 
استراتژی های متعهدانه، پدرانه، 
پیمانکارانه و ثانویه. سازمان هایی 
که اس��تراتژی متعهدانه را به کار 
می گیرن��د می دانند ک��ه نیروی 
انسانی مناسب در بازار کار بیرون 
از س��ازمان وجود ندارد یا تامین 
آن به این شیوه به صالح نیست، 
ضمن اینکه چون بر فرآیند تولید 
و ارائه خدمت تسلط ندارند برای 
کنترل کارکن��ان، از کنترل بازده 
به��ره می گیرن��د. کاره��ا در این 

س��ازمان ها به گون��ه ای طراحی 
می ش��ود که به کارکن��ان برای 
نوآوری و بهبود ش��یوه های انجام 
وظایف آزادی عم��ل زیادی داده 
می شود. این سازمان ها کارکنان 
را در ابتدای مس��یر شغلی ش��ان 
اس��تخدام کرده س��پس به آنان 
آموزش ه��ای الزم را می دهن��د 
ت��ا در حوزه های خاص��ی مانند 
فروش یا حس��ابداری متخصص 
ش��وند. ارزیابی عملک��رد عمدتا 
براساس تشریک مساعی و رقابت 
با سایر کارکنان صورت می گیرد. 
پرداخت ها نسبتا باال بوده و شامل 
مجموعه مزایای خوبی است که 
کارکن��ان را به س��ازمان متعهد 
می کند. شرکت های دانش بنیانی 
مانند شرکت های فعال در صنایع 
دارویی، اتمی و هسته ای ازجمله 
س��ازمان هایی هستند که بیشتر 
نیازمن��د به کارگی��ری ای��ن نوع 

استراتژی هستند. 

استراتژی پدرانه
 این کارش��ناس منابع انسانی 
درب��اره اس��تراتژی پدران��ه بیان 
می کند: در مقابل س��ازمان هایی 
ک��ه اس��تراتژی پدران��ه دارن��د 
همچنان قادر به تامی��ن نیروی 
موردنی��از خ��ود از ب��ازار خارج 
نیستند اما چون بر فرآیند تسلط 
دارن��د ب��رای کنت��رل کارکنان، 
کنترل فرآیندی را مورداستفاده 
قرار می دهن��د. س��ازمان های با 
این نوع استراتژی منابع انسانی، 
کاره��ا را به گون��ه ای طراح��ی 
می کنند ک��ه کارکن��ان بتوانند 
نقش های گس��ترده ای داشته و 
مجموع��ه متنوع��ی از وظایف را 
اجرا کنن��د. این اف��راد در ابتدای 
مس��یر ش��غلی استخدام شده و 
آموزش های گس��ترده ای جهت 
یادگی��ری مهارت ه��ای متفاوت 
عملک��رد  ارزیاب��ی  می بینن��د. 
به گون��ه ای طراحی می ش��ود که 
تشریک مساعی را به جای رقابت 
تس��هیل کند. جب��ران خدمات 
مزای��ای  و  پاداش ه��ا  ش��امل 
بلندمدت است و اغلب با عملکرد 

کلی سازمان مرتبط است. 

استراتژی پیمانکارانه
اس��تراتژی  درب��اره  او 
پیمانکارانه خاطرنشان می کند: 
در س��ازمان های با اس��تراتژی 
پیمانکارانه چ��ون نیروی کار در 
بازار بیرون موجود بوده و تامین 
از آن ب��ه صالح اس��ت، توجه به 
ب��ازار کار بیرون اس��ت اما چون 
تس��لطی بر فرآیند تولید و ارائه 
خدم��ت وج��ود ن��دارد، کنترل 
بازده ص��ورت می گی��رد. در این 
س��ازمان ها اف��رادی اس��تخدام 
می شوند که از پیش مهارت های 
کلیدی الزم جهت انجام کارهای 
خاص رادارند ام��ا ضرورتی برای 
حض��ور طوالنی م��دت آنه��ا در 
سازمان نیس��ت. بنابراین کارها 
به گون��ه ای طراح��ی می ش��وند 
ک��ه کارکنان ضمن مس��ئولیت 
گس��ترده در حوزه ه��ای خ��ود 
ب��رای تصمیم گی��ری در م��ورد 
ش��یوه انجام کار نیز آزادی عمل 
داشته باش��ند. از تعهد 
اجتن��اب  بلندم��دت 
می ش��ود و هیچ تالشی 
برای ترغیب پیوستگی 
بین کارکنان و سازمان 
نمی گی��رد.  ص��ورت 
ب��رای مناص��ب باالتر 
مکررا بیرون از سازمان 
ص��ورت  اس��تخدام 
ارزیاب��ی  می گی��رد. 
عملکرد ب��ر خروجی ها 
و نتایج تمرکز می کند. پاداش ها 
کوتاه م��دت بوده و باال هس��تند 
چراکه سازمان نیازمند استخدام 
اف��راد بامه��ارت باالس��ت. این 
استراتژی را در شرکت های فعال 
در صنع��ت فن��اوری اطالع��ات 
بیش��تر می توان مش��اهده کرد 
چراکه این فناوری به سرعت در 
حال تغیی��ر بوده و نی��از به افراد 
بامه��ارت در این حوزه بیش��تر 

احساس می شود. 

استراتژی ثانویه
اس��تراتژی  درب��اره  عب��ادی 
درنهای��ت  می گوی��د:  ثانوی��ه 
س��ازمان هایی ک��ه اس��تراتژی 
ثانویه را ب��ه کار می گیرند نیروی 
انس��انی خود را از خارج سازمان 
تامی��ن می کنن��د و فرآیندها را 
ب��ا جزییات م��ورد کنت��رل قرار 
می دهند. سازمان های با این نوع 
استراتژی به دنبال تامین نیروی 
انس��انی هس��تند که دس��تمزد 
باالیی مطالبه نمی کن��د. از آنجا 
که کاره��ا در ای��ن س��ازمان ها 
به گون��ه ای طراحی می ش��ود که 
مدیران بتوانند عملکرد کارکنان 

را به دقت کنت��رل کنند، وظایف 
به روشنی تعریف شده و به آسانی 
قابل یادگیری است. بنابراین برای 
انجام این کارها نیاز به مهارت های 
توسعه یافته ای نبوده و مسیر ارتقا 
و پیش��رفت برای ای��ن کارکنان 
ترس��یم نمی ش��ود. در ارزیاب��ی 
عملکردها بر بازخوردهای روزانه 
تمرک��ز می ش��ود و پرداخت ه��ا 
عمدتا براساس ساعات کاری بوده 
و پاداش ه��ا و مزای��ای بلندمدت 
حداقل اس��ت. در س��ازمان هایی 
که نیروی خدمات��ی زیادی دارند 
مانند هتل ها و رس��توران ها این 

استراتژی کاربرد زیادی دارد. 
از س��وی دیگ��ر اگ��ر ارتباط 
این اس��تراتژی ها را با استراتژی 
در  کنی��م  بررس��ی  س��ازمان 
سازمان هایی که به دنبال کسب 
مزیت رقابت��ی از طریق کاهش 
)اس��تراتژی  هزین��ه هس��تند 
از  بیش��تر  هزین��ه(  رهب��ری 
اس��تراتژی های پدرانه و ثانویه 
استفاده می ش��ود. این در حالی 
است که در سازمان هایی که به 
دنبال تولید محص��والت و ارائه 
خدمات متمایز و منحصربه فرد 
هس��تند )اس��تراتژی تمای��ز( 
اس��تراتژی های منابع انس��انی 
متعهدان��ه و پیمانکارانه قابلیت 

استفاده بیشتری دارد. 
این کارش��ناس منابع انسانی 
معتقد اس��ت نکته حائز اهمیت 
آن اس��ت ک��ه ضرورت��ی ندارد 
ی��ک س��ازمان صرفا ب��ر نوعی 
مناب��ع  اس��تراتژی  از  واح��د 
انس��انی تمرکز کن��د، هرچند 
که این ام��کان نیز وج��ود دارد 
که یک اس��تراتژی در س��ازمان 
غالب تر باش��د. به بیان دیگر هر 
س��ازمان می توان��د ب��ا توجه به 
اهداف استراتژیکی مانند دامنه 
نقشی که انتظار می رود نیروی 
انسانی ایفا کند، ماهیت ترکیب 
نی��روی کار، میزان شایس��تگی 
م��ورد انتظ��ار، می��زان تعه��د 
مورد انتظ��ار و. . . یک��ی از این 
اس��تراتژی های منابع انسانی یا 
ترکیب��ی از آنها را ب��رای تحقق 
مأموری��ت و چش��م انداز خ��ود 
ب��ه کار گی��رد. به عن��وان نمونه 
یک بیمارس��تان می تواند برای 
تامی��ن نیروی انس��انی خود در 
بخ��ش خدم��ات و نظاف��ت از 
استراتژی ثانویه اس��تفاده کند 
اما برای تامی��ن کادر متخصص 
خود بس��ته به بازار نی��روی کار 
و به صالح بودن تامی��ن نیرو از 
آن باید از استراتژی متعهدانه یا 

پیمانکارانه استفاده کند. 

آرمانی، از طراحی ویترین تا 
تسخیر صنعت مد

برن��د آرمانی در تولی��د و ف��روش محصوالتی چون 
چرم، س��اعت، کفش، جواهرات، عینک، لوازم آرایشی 
و لوازم داخلی خانه فعالیت دارد. دامنه این محصوالت 
از گران تری��ن ت��ا قاب��ل دس��ترس ترین محص��ول را 
شامل می شود. طبق آماری در س��ال 2005، آرمانی 
س��ریع ترین رش��د مالی را میان برندهای حوزه فشن 
داش��ته اس��ت. آرمانی ب��ا Emaar ک��ه مجموعه ای 
از هتل ه��ای لوک��س و مجموعه های تفریحی اس��ت 
همکاری دارد. این مجموعه در ش��هرهای بزرگ دنیا 
همانند میالن، پاریس، نیویورک، لندن، لس آنجلس، 

توکیو، دوبی و...  شعبه دارد. 

تضمین فروش فیلم با آرمانی 
یکی از موفقیت های اصلی جورجی��و آرمانی زمانی 
اتف��اق افتاد که در ی��ک فیلم مش��هور آن زمان لباس 
هنرپیش��ه معروف  »ریچارد گ��ری« را طراحی کرد. 
آرمان��ی در دنیای مد تنه��ا طراحی اس��ت که نامش 
باعث تضمین فروش یک فیلم می ش��ود. این شرکت 
در اوایل دهه 1980توافقات مهمی با ش��رکت اورئال 
برای تولید عطر انجام داد و خطوط جدید دیگری هم 
به شرکت اضافه کرد. در سال 1981، نخستین سری 
فروشگاه های پخش و فروش ارزان تر خود، شلوارهای 
جی��ن آرمانی و ب��ازار ب��زرگ آرمانی را افتت��اح کرد. 
آرمانی در س��ال 2000بخش جدید گریم و آرایش��ی 
را ب��ه محصوالت خود افزود که توس��ط پ��ت مگراس 
طرح ریزی می ش��د. امروزه امپراتوری آرمانی ش��امل 
2000مرکز فروش جهانی با فروش س��االنه بیشتر از 

یک میلیارد دالر است. 

خالق برند آرمانی کیست؟  
جورجیو آرمانی متولد 11 جوالی 19۳۴ در پیاچنتزا 
ایتالیاست. او یکی از معروف ترین و موفق ترین طراحان 
و سرمایه گذاران حال حاضر دنیاست که ثروت وی طبق 
آمار مجله فوربس بالغ بر ۴.5میلیارد دالر ش��ده و وی 

پس از رالف لورن، ثروتمندترین طراح لباس دنیاست. 

آغاز فعالیت به عنوان طراح ویترین 
او کارش را در فروش��گاه La Rinascente میالن 
به عنوان ط��راح ویترین آغاز کرد و س��ال ها به این کار 
ادامه داد تا اینکه توسط نینو چروتی طراح معروف آن 
زمان دعوت به همکاری ش��د. بعد از گذشت 10 سال 
از همکاری او با چروتی و ارائه طرح های مختلف برای 
این کمپانی، به فک��ر افتاد که لباس هایی با اس��تیل و 
تحت نام خودش ارائه دهد و در س��ال 19۷5 این ایده 
را عملی کرد و بدین ش��کل پایه های شکل گیری برند 

Armani بنا نهاده شد. 

جاودانگی رنگ خاکستری در مد مدرن 
س��بک او کاماًل منحصربه فرد و تا حد زیادی مردانه 
است، به طوری که در کلکس��یون لباس های زنانه وی 
نیز کت و ش��لوار عناص��ری تفکیک ناپذیر هس��تند. 
آرمانی در کارهایش بیش��تر از رنگ های سرد استفاده 
می کند و به جرات می توان گفت که رنگ خاکس��تری 

را در مد مدرن او جاودانه ساخته است. 

نگاهی عمیق به سبک شرقی
در 1980 ب��ا طراح��ی لباس های فیل��م ژیگولوی 
آمریکایی توانست اس��تیلش را به جهانیان و در سطح 
وس��یعی بشناس��اند. او هم��واره در کارهایش نگاهی 
عمیق به س��بک ش��رقی دارد و از تلفیق آن با س��بک 
مدرن، ش��اهکارهایی خلق می کند که شوهای لباس 
او را تبدیل به نمایش هایی باش��کوه و مس��حور کننده 
کند. بدون اغراق می توان گفت که او پرطرفدارترین و 
مردمی ترین طراح دنیاست، چراکه لباس های او فقط 

به طبقه خاصی تعلق ندارند و طرفداران او در هر سن و 
موقعیت اجتماعی همه محص��والت او را اعم از کیف و 
کفش، جین و تی شرت، کت وشلوار، عطر، موبایل و... 

استفاده می کنند. 

همکاری با ستارگان 
دیوید ب��کام و همس��رش ویکتوریا ب��کام که عضو 
س��ابق یک گروه موس��یقی در لندن ب��ود، در کمپین 
این ش��رکت در س��ال 2009 ظاهر ش��دند. س��تاره 
فوتب��ال کریس��تیانو رونال��دو و هنرپیش��ه س��ینما 
مگان فاک��س چهره های م��رد و زن ای��ن کمپین در 
ژانویه 2010 بودن��د. در کمپین س��ال 2011، مگان 
فاکس با ریحان��ا و رونالدو ب��ا بازیکن تنی��س رافائل 
نادال جایگزین ش��د. همچنی��ن این برند ب��ا ریباک 
برای تولید کفش های فش��ن تحت ن��ام EA7 تیمی 
ب��رای هم��کاری تش��کیل داد. همچنی��ن آرمانی با 
همکاری با ش��رکت سامس��ونگ، اقدام ب��ه طراحی و 
 عرضه گوش��ی های موبای��ل لوکس با م��ارک آرمانی 

کرده است. 

سهشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: برای ش��روع به این مدیر پیشنهاد 
می شود که برای کس��ب وکار خود یک برنامه استراتژیک به 
همراه یک مش��اور بازاریابی تنظیم کند. شاید گرفتن مشاور 
برای ش��روع هزینه بر باش��د ولی اگر دفترچه  درستی تنظیم 
ش��ود تا مدت ها می تواند مس��یر حرکتی این کس��ب وکار را 
هدایت کند. در این دفتر بهتر اس��ت درب��اره مزایای خدمات 

ارائه شده به مشتریان گفته شود. وقتی کسب وکاری صاحب 
هویت می شود، مشتریان بهتر به آن اعتماد می کنند، عالوه 
براین در این دفترچه مطمئنا براساس نوع حضور این برند در 
بازار قیمت ها نیز مشخص خواهد ش��د. به هرحال این مدیر 
کسب وکار همیشه باید با دستان پر به استقبال مشتریان برود 
برای مثال از رزومه کاری و س��ابقه فعالیت خود با مشتریان 
قبلی خود بگوید. شناخت مشتریان برای روبه رو شدن با آنها از 
اهمیت زیادی برخوردار است. البته این کسب وکار با استفاده 

از مشتریان س��ابق خود می تواند به مش��تریان جدیدی نیز 
دسترسی پیدا کند. او می تواند به مشتریان سابق خود تخفیف  
بیش��تری دهد، اگر مش��تریان تازه ای به او معرفی کنند. این 
کس��ب وکار می تواند از بازاریابی چریکی برای رسیدن به این 
منظور نیز استفاده کند. کسب وکارهایی که در حوزه طراحی 
گرافیک کار می کنند، وابسته به مشتریان سابق خود هستند 
به همین دلیل باید برای حفظ آنها راهکارهایی را ارائه کنند تا 

با کمک آنها بتوانند به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. 

بازاریابی برای مشتریان جدید

پرسش: مدیریت یک آتلیه گرافیکی را با چند کارمند به عهده  دارم. چند ماهی است دفتر کوچکی را اجاره کرده ام اما هنوز با مشتریان 
قدیمم کار می کنم، به نوعی هنوز نتوانسته ام در محیط جدید برای کارم بازاریابی کنم. برای این منظور یک بازاریاب جوان استخدام کردم 
ولی هنوز نمی دانم در مورد چه چیزی باید تبلیغ و بازاریابی کنم و بازاریاب نیز چون من نمی توانم اطالعاتی به او بدهم، نتوانس�ته برایم 
کاری کند. درواقع ش�دیدترین نقطه  ضعفم نداشتن قدرت بیان در بازاریابی است که باعث شده مش�تریان از این موضوع سوءاستفاده 

کنند و به همین دلیل کارهای سنگین را با هزینه کم برایم ارسال می کنند. لطفا راهنمایی بفرمایید که با این مشکل چگونه کنار بیایم؟ 

رفتار حرفه ای در محیط کسب وکارکلینیککسبوکار

در به کار گیری فنون علوم رفتاری باید به خاطر داشت 
که علوم رفتاری کاربردی، جزو علوم تجربی دقیق مانند 
فیزیک، شیمی و بیولوژی نیست و در مدیریت هیچ اصل 
یا حقیقت کلی وجود ندارد. رفتار فرد هیچ گاه صددرصد 
قابل پیش بینی نیس��ت. آنچه علوم رفتاری ارائه می کند 
راه هایی برای افزایش نسبی تأثیر فرد بر دیگران است. به 
عبارت دیگر، علوم رفتاری علوم احتماالت اس��ت. مقوله 
رفتار دارای جزییات بس��یاری اس��ت و در ش��اخه های 
مختلفی بررسی می ش��ود. موضوعی که در اینجا مدنظر 
هس��ت، در واقع بیان اهمی��ت رفتارهایی اس��ت که در 
محیط کار یک فرد را حرفه ای جلوه می دهد و فرد دیگر 

را مبتدی. 
محیط کسب وکار محیطی اس��ت که در آن افراد را بر 
مبناهای مختلفی ارزیابی می کنند؛ حاال یا برای معامله 
یا  شراکت، مشاوره، استخدام و... یکی از مبناهای ارزیابی 
افراد نوع رفتاری اس��ت که هر فرد در مواجهه با ش��رایط 
مختلف از خود بروز می دهد که این در آینده شغلی فرد 
و سازمان بسیار مؤثر است. ش��اید بسیاری از نکات علوم 
رفتار حرفه ای تکراری یا حتی س��اده به نظر برسند ولی 
همین نکات ساده نقش مهمی در ارتباطات ما در محیط 

کاری و رعایت آنها تغییرات بزرگی به همراه دارد. 
توانایی های رفتار حرفه ای را می توان شامل موارد زیر 

دانست: 
آداب کار گروه��ی، نحوه عکس العمل ب��ه رفتار دیگر 
همکاران  )مدیران، زیردس��تان و افراد ه��م رده(، آداب 
و رفتار ارتب��اط حضوری، ن��وع لباس، نح��وه مواجهه با 

مشکالت و  نحوه بیان مشکالت 
آداب و رفتار شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی 

آداب نوشتن، ارسال ایمیل، نامه های اداری یا ارتباطات 
غیر حضوری

نحوه ارائه های تخصصی و عمومی 
نحوه شرکت در جلسات مصاحبه کاری
نحوه ارتباط با افراد خارج سازمانی و... .

برای حرفه ای ش��دن و حرفه ای ماندن باید به کسب و 
به روز رس��انی دانش و اطالعات تخصص��ی بپردازید، در 
دوره های آموزشی شرکت داشته باشید، استانداردهای 
اخالقی و عملکردی محیط کار را رعای��ت و به آن عمل 
کنید، مسئولیت پذیر باشید، ارتباطات خارج از سازمانی 
مفید و مؤثری ایجاد و تقویت کنید، برای دیگران ارزش و 
احترام قائل شوید و به زمان خود و دیگران اهمیت دهید. 

این طور نیست که فرد حرفه ای فرد ایده آلی باشد که 
تمامی جوانب مثبت در وی وجود دارد. هر فردی ممکن 
است اشتباه کند و این عذرخواهی بعد اشتباه است که به 
فرد و رفتار او هویت می بخش��د. گاهی در محیط کار در 
پاره ای از مسائل نیاز به کمک داریم می توانیم با اعتماد به 
نفس در خواست کمک کنیم و اگر زمانی احساس کردیم 
فردی نیاز به کمک دارد بدون اصرار، به او پیشنهاد کمک 

بدهیم. 
حرفه ای بودن یعنی جلب اعتماد دیگران نه جلب توجه 
با رفتارهایی که می شود اسمش��ان را »جلف« گذاشت و 
ش��خصیت حرفه ای با این رفتارها اصاًل سنخیتی ندارد. 
خوشمزگی شاید برای چند لحظه توجه دیگران را جلب 
کند اما در بلند مدت ب��ه ضررتان اس��ت. تأیید ظاهری 
رفتارهای ما توس��ط دیگران به معنای درست بودن آنها 
نیس��ت؛ دلیل این امر می تواند این باشد گاهی ضرری از 
رفتار شما احس��اس نمی کنند یا خیلی بدتر ته دل شان 
می خندند که چط��ور اعتبار حرفه ای خ��ود را برای یک 

لحظه لذت چند دقیقه ای خرج و نابود می کنید. 
افرادی که در محی��ط کاری با آنها تعامل دارید ممکن 
است نسبت به رفتار ش��ما بی تفاوت باش��ند، اما این به 
معنای رضایت نیست. ش��اید امیدوار هس��تند که طی 
زمان راه خود را پیدا کنید یا خیلی بدتر از آن از شما ناامید 
ش��ده اند و به فکر همکاری مقطعی با ش��ما هستند و نه 

درازمدت. 
چیزی که مهم است این است که رفتار حرفه ای به ما 
تعالی می بخشد و باعث می ش��ود در مقابل دیگران مورد 
تأیید واقع ش��ویم. در جمع خانواده و دوس��تان و محیط 
کار محبوبیت بیشتری کسب کنیم و در نتیجه احساس 
خوب و خوشبختی داشته باشیم که این مزایا به نوبه خود 

سرمایه بزرگی محسوب می شود. 

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

نکته حائز اهمیت آن اس�ت که 
ضرورتی ندارد یک س�ازمان صرفا 
بر نوعی واحد از اس�تراتژی منابع 

انس�انی تمرکز کند، هرچند که 
این امکان نی�ز وج�ود دارد ک�ه ی�ک 

استراتژی در سازمان غالب تر باش�د

حکایت برندها

کافه ای که در عرض چند هفته 
بین المللی شد

یک کافه کوچ��ک در کانبرای اس��ترالیا با منوی متنوع 
خود در عرض تنها چند هفته ش��هرتی بین المللی کسب 
کرده اس��ت.  به گزارش مارکتینگ نی��وز، از زمان افتتاح 
Pâtissez تنها هفت هفته می گذرد، اما خبر دس��رهای 
منحصر به فردش در رس��انه های اجتماعی منتشر شده و 
سیل عظیم مشتریان را به سوی این کافه روانه کرده است. 

 آنا پتریدیس، یکی از مالکین Pâtissez می گوید:  »دلم 
می خواست دسر وشیک هایی درست کنم که مردم قبل از 
خوردن، ابتدا از آنها عکس بگیرند. ظاهر میلک شیک های 

ما مضحک و عجیب است.«
 Pâtissez پتریدیس به همراه مادرش جینا، از مالکین 
هستند و اخیرا در یک برنامه آشپزی در تلویزیون استرالیا 
ش��رکت کرده اند. این مادر و دختر با همکاری دو سرآشپز 
شیرینی فرانسوی این کافه را باز کرده اند.  مشتریان برای 
آنکه بخواهند دس��رهای این کافه را بچش��ند، گاهی باید 
بیشتر از یک س��اعت منتظر بمانند تا یک میز خالی شود. 
تمامی دس��رهایی که در این کافه س��رو می شود خانگی 

هستند. 

از میان خبرها

هدی رضایی 

 گزارش »فرصت امروز«
از استراتژی های مدیریت منابع انسانی

مدیریت بر سر دوراهی 
ارتقا و انتصاب

امیر کاکایی

سیدسعید محمدی تاکامی

مدیریت امروز BRAND

 برای مطالعه         پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار
می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
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بورس کاال

تواف��ق  از حص��ول  پی��ش 
هسته ای انتظار سرمایه گذاران 
از انتش��ار خب��ر رس��یدن به 
توافق در مذاکرات هس��ته ای 
خری��د  صف ه��ای  تش��کیل 
س��نگین در ب��ورس و رش��د 
بازار  شاخص ها و قیمت ها در 
س��هام بود اما در دومین روز 
پس از این توافق بازار س��هام 
باز هم منفی ب��ود و با ریزش 
دس��ته جمعی متغیرهای خود 
در س��رازیری س��قوط ق��رار 
گرفت. از ابتدای معامالت در 
تاالر حافظ تمام شاخص های 
بورس��ی به رنگ قرمز درآمد 
س��نگین  ف��روش  فش��ار  و 
ش��د. نزدیک ش��دن به زمان 
برگزاری مجامع ش��رکت های 
مط��رح در 31تیرماه و توقف 
نم��اد معامالتی آنه��ا در کنار 
نی��از برخ��ی س��هامداران به 
کن��ار  در  نقدینگ��ی  تامی��ن 
نزدی��ک ش��دن ب��ه روزهای 
پایانی ماه و تسویه کارگزاران 
باعث افزایش فشار فروش در 
بورس شده اس��ت. با افزایش 
فش��ار فروش در بورس تهران 
ارزش و حج��م معام��الت نیز 
افت کرد و ارزش بازار س��هام 
دوباره به کمت��ر از 300هزار 
همچون  رسید.  میلیاردتومان 
روز چهارش��نبه هفته گذشته 
در اغل��ب نمادهای معامالتی، 
میان  ُکدبه ُکد  معامالت  انجام 
حقوقی ها در دس��تور کار بود. 
چنان ک��ه در نم��اد معامالتی 
میلیون   6.5 پاس��ارگاد  بانک 
س��هم از ُکد سهامدار حقوقی 
به ُکد معامالتی ش��رکت های 
تابعه جا به جا ش��د. همچنین 
بیم��ه  معامالت��ی  نم��اد  در 
پاسارگاد بیش از 8 میلیون و 
748هزار س��هم میان حقوقی 
این س��هم ُکدبه ُکد ش��د. در 

نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
10میلیون  می��زان  ب��ه  نی��ز 
صنای��ع  هلدین��گ  س��هم، 
میلی��ون   13.5 خاورمیان��ه 
بان��ک گردش��گری  و  س��هم 
می��ان  100میلی��ون س��هم، 
سهامداران  معامالتی  ُکدهای 
عمده این ش��رکت ها جا به جا 
ش��د. این درحالی اس��ت که 
در نماد معاالت��ی بانک آینده 
تعداد 279میلیون و 473هزار 
آس��تانه  در  544س��هم  و 
عادی  ساالنه  برگزاری مجمع 
س��هامداران از ُکد حقوقی به 
یک ش��خص حقیق��ی واگذار 

شد. 

عوامل ابهام در بازار سهام
از سوی دیگر عمده نگرانی 
بازار س��هام ناشی از خبرهای 
تاثیر گذار بر صنعت بانکداری 
پیش��رو ترین صنعت  به عنوان 
روزهاس��ت.  ای��ن  بورس��ی 
بانک ها  موضوع کس��ر س��ود 
و ال��زام بان��ک مرک��زی برای 

افزای��ش ذخایر گرفته ش��ده 
در پرتفوی س��رمایه گذاری ها 
س��ود  تقس��یم  همچنی��ن  و 
نق��دی پایین ت��ر در مجام��ع 
عادی ساالنه بانک ها به ایجاد 
هیجان کاذب در بازار س��هام 
در اواخ��ر هفته قب��ل منتهی 
شد. شناسایی سود کوتاه مدت 
از س��وی برخ��ی معامله گران 
کمتر ریس��ک پذیر بازار سهام 
در روزهای قبل باعث شده تا 
بازار در ش��رایط انتظار و ابهام 
به س��ر برد. چنان که بسیاری 
از معامله گران در روزهای قبل 
از توافق هس��ته ای توانسته اند 
سود 20درصدی را از نوسانی 
ش��دن قیمت سهام شناسایی 
ب��رای  بهان��ه ای  کنن��د ک��ه 
تحقق فروش س��هام در سبد 
س��رمایه گذاران  دارایی ه��ای 
کمتر ریس��ک پذیر بازار سهام 
ش��ده اس��ت. ای��ن مه��م در 
شرایطی اتفاق افتاده است که 
در حال حاضر قیمت س��هام 
اغل��ب ش��رکت های بزرگ در 

بورس کمتر از ارزش ذاتی آن 
معامله می شود. در عین حال 
یک��ی از مهم ترین دالیل روند 
منفی بازار س��هام در روزهای 
اخیر تش��کیل جلسه شورای 
امنی��ت س��ازمان مل��ل برای 
ایران  توافق هسته ای  تصویب 
و گ��روه 1+5 و در نهایت لغو 
تحریم های ایران اس��ت که تا 
احتمال  آن  نش��دن  مشخص 
ادام��ه ابه��ام در بازار س��هام 
وج��ود دارد. قطعنام��ه ای که 
هفت��ه گذش��ته  چهارش��نبه 
از س��وی آمری��کا در اختی��ار 
اعضای شورای امنیت سازمان 

ملل متحد قرار گرفته است. 

تاثیر خروج شرکت های 
تحریمی بر بازار سهام

ب��ا توافق 23تیرم��اه تعداد 
زی��ادی از ش��رکت ها که طی 
مشمول  گذش��ته  س��ال های 
تحری��م ش��ده بودن��د از این 
فهرس��ت خارج شدند. در این 
میان بازار س��هام نیز چندین 

ش��رکت مش��مول لغو تحریم 
را در دل خ��ود ج��ای داد که 
لغ��و تحری��م این ش��رکت ها 
عملکرد  بهبود  باعث  می تواند 
آنها ش��ده و در وضعیت سایر 
باشد.  تاثیر گذار  نیز  شرکت ها 
در ای��ن می��ان ش��رکت هایی 
ک��ه در ب��ازار س��هام حضور 
دارن��د مانند صنای��ع آذرآب، 
اقتص��اد  بان��ک  آلومینی��وم، 
نوین، بانک انصار، بانک ایران 
بانک  پارس��یان،  بانک  زمین، 
پاس��ارگاد، پس��ت بانک، بانک 
تج��ارت، بان��ک خاورمیان��ه، 
س��امان،  بان��ک  دی،  بان��ک 
س��ینا،  بانک  س��رمایه،  بانک 
بانک  ای��ران،  ص��ادرات  بانک 
کارآفری��ن،  بان��ک  قوامی��ن، 
بانک گردش��گری، بانک ملت، 
بیمه ملت، پتروشیمی شازند، 
پتروش��یمی مبین، داروسازی 
جابرابن ح��یان، سرمایه گذاری 
س��رمای�ه گذاری  پردی�����س، 
غدیر، سیمان ش��مال، سیمان 
مازن��دران، بانک مه��ر، تایدواتر 
و کش��تیرانی در لیست خروج 
تحریم ها قرار داشته و از تحریم 
خ��ارج می ش��وند. البت��ه بانک 
مرک��زی، وزارت نف��ت و نی��رو 
نیز در این فهرس��ت قرار دارند 
که لغو تحریم ای��ن ارکان مهم 
نیز به طور غیرمس��تقیم در بازار 
س��هام اثر گذار است. بنابراین با 
حاصل ش��دن توافق هس��ته ای 
بیمه ای،  بانک��ی،  ش��رکت های 
پتروشیمی و حمل و نقلی که در 
سال های گذش��ته مورد تحریم 
قرار گرفته بودند، طی چند ماه 
آینده از فهرس��ت تحریم خارج 
می ش��وند؛ خروج این شرکت ها 
از فهرس��ت تحریم کش��ورهای 
افزای��ش  در  می توان��د  غرب��ی 
درآمد و روند س��ودآوری آنها و 
در نهایت در عملکرد کلی بازار 

سهام موثر باشد. 

دومین روز منفی بورس پس از توافق

تداوم اضطراب در بازار سهام

رویت��رز  خبرگ��زاری  ایرن��ا- 
در گزارش��ی ب��ا عن��وان »ن��گاه 
ش��رکت های بین المللی به اقتصاد 
نوشت:  ایران«  400میلیارد دالری 
با توجه به حص��ول توافق ایران و 
ش��ش قدرت جهانی، اکنون تکاپو 
بین ش��رکت ها و س��رمایه گذاران 
بین الملل��ی ب��ر س��ر بزرگ ترین 
اقتص��اد منطقه ای ش��دت گرفته 
که نخس��تین ه��دف بازار س��هام 
و ب��ورس تهران اس��ت. ویت��رز از 
لندن نوش��ت: اکنون با توافق وین 
برخی ش��رکت ها و سرمایه گذاران 
بین الملل��ی به دنبال محکم کردن 
جای پای خود در بخش بازار سهام 
100 میلیارد دالری تهران هستند 
اما برخی دیگر س��عی می کنند با 

احتیاط به این بازار نزدیک شوند. 
موسس��ه مالی- اعتباری بروکریج 
Broke - کپیتال  )یینیس��انس 

 )age Renaissance Capital
پیش بینی کرد س��رمایه ای بالغ بر 
ی��ک میلی��ارد دالر در دوره زمانی 
یک س��اله پس از برداش��ته شدن 

تحریم ه��ای بین الملل��ی در ایران 
ج��اری خواهد ش��د و ب��ه گردش 
درخواهد آمد. آژانس سرمایه گذاری 
 First( فرس��ت فرانتیرز کپیت��ال
ب��ه    )Frontiers Capital
مرکزیت لندن از جمله شرکت های 
س��رمایه گذاری امیدوار به داشتن 

موقعیت��ی در ب��ورس تهران پیش 
از برداشته شدن تحریم های ایران 
اس��ت. ریچارد ادلی، مدیر اجرایی 
این شرکت سرمایه گذاری انگلیسی 
گف��ت: هرکس��ی در کل ارزیاب��ی 
می کن��د که مبالغ زی��ادی به این 
بازار وارد خواهد شد. رویترز نوشت: 

مدیر اجرایی این ش��رکت در نظر 
دارد طی ماه ه��ای پیش رو، مبلغ 
یکصدمیلیون ی��ورو در این زمینه 
س��رمایه گذاری کند. این درحالی 
اس��ت که فرس��ت کپتیال در این 
م��ورد تنها نب��وده و من��ا کپیتال 
ش��رکت    )MENA Capital(
تخصص��ی در ام��ور س��هام قصد 
دارد بخشی از س��رمایه خود را به 
محض برداشته شدن تحریم ها در 
بخش س��هام ایران سرمایه گذاری 
کن��د. رویترز اف��زود: بنابر آخرین 
داده ه��ای قاب��ل دس��ترس روی 
اینترن��ت، 12 ج��والی )21تی��ر( 
دادوس��تد 780 میلیون سهام )در 
بورس ایران( نشان از چرخش مالی 
64میلیون و 200هزار دالری دارد. 

تس�نیم - افت ش��اخص کل 
بورس و قیمت ها در بازار س��هام 
پس از انتش��ار خبر رس��یدن به 
توافق در مذاکرات هسته ای یکی 
دیگ��ر از عجایب بورس کش��ور 
سرمایه گذاران  خوش بینی  است. 
به مذاکرات و رس��یدن به توافق 

موجب شد از روزهای قبل، بازار 
س��هام خبرهای خوش هسته ای 
را پی��ش خور کن��د. در یک ماه 
گذشته شاخص بورس تحت تاثیر 
رفتار هیجانی سهامداران نسبت 
به خبرهای هس��ته ای از 61 هزار 
ب��ه رقم 69 هزار واحد رس��ید که 
رش��د 10 درص��دی را ب��ه همراه 
داش��ته که بیش��ترین رش��د در 
گروه بانک، خودرو، حمل و نقل و 

فرآورده های نفتی رخ داده است 
که بیشترین تاثیر را از مذاکرات 
و رفع تحریم ه��ا می بینند. پس 
از انتشار رس��می خبر توافق در 
مذاکرات هس��ته ای بازار ش��اهد 
تشکیل صف های فروش بوده که 
نقش حقوقی ها در فش��ار فروش 
و عرضه برای ذخیره کردن سود 
پررنگ بوده است. از طرف دیگر 
برگزاری مجامع در بس��یاری از 

نماده��ای فعال در بازار نیز یکی 
دیگر از عوامل افت بازار س��هام 
با وجود خبرهای خوب منتش��ر 
ش��ده از مذاکرات است. هر چند 
تواف��ق هس��ته ای به س��رانجام 
خوشی رسیده و قرار بر این است 
تا تحریم ها نیز برچیده ش��ود با 
ای��ن وجود هن��وز منابع مالی به 
تزریق  تولیدی  واحده��ای  بدنه 
و مش��کالت ناش��ی از تحریم ها 

از پیش روی آنها برداشته نشده 
است تا شاهد رونق بنگاه ها و نیز 
بازار س��هام باش��یم. بورس برای 
رسیدن به رونق و رشد به زمان 
نیاز دارد، هرچند ابهام سیاس��ی 
در ب��ازار س��هام کمرنگ ش��ده 
اما هنوز ابهام��ات دیگری چون 
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها 
و بهره مالکانه برجای خود باقی 

است. 

گزارش رویترز از بازار 100 میلیارد دالری بورس تهران
بورس تهران، جاذبه نخست سرمایه گذاران خارجی

۳ دلیل افت بورس پس از توافق هسته ای
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خبر

رسیدگی به اعتراض سهامداران 
فوالدی در فراکسیون ویژه مجلس

محمدصالح ج��وکار، رییس فراکس��یون معدن و 
صنای��ع معدنی مجلس از رس��یدگی ب��ه اعتراضات 
سهامداران فوالدی در فراکسیون ویژه خبر داد. وی 
درباره نامه سرگشاده سهامداران سنگ آهنی خطاب 
به رییس جمهور درخصوص قیمت گذاری سنگ آهن 
ب��ه قیمت دولت��ی گفت: طی مع��ادالت پیچیده در 
حال حاضر معادن بزرگ کش��ور که به نوعی دولتی 
محس��وب می شوند، سهام شرکت های فوالدی را در 
اختی��ار دارند، ش��رکت های فوالدی با ظاهر ش��دن 
به عنوان سهامدار شرکت های سنگ آهنی، مشکالتی 
را ب��رای س��نگ آهنی ها ایج��اد کرده اند. ب��ه گفته 
جوکار، این نوع ترکیب سهامداری دولت را از امکان 
قیمت گذاری محصوالت ش��رکت های س��نگ آهنی 
برخوردار می س��ازد. براین اس��اس درحالی دولت به 
قیمت گذاری محصوالت س��نگ آهنی می پردازد که 
این محص��والت به عنوان یک کاالی پذیرفته ش��ده 
در بورس کاال، باید براس��اس مکانیزم عرضه و تقاضا 

تعیین قیمت شوند. 

برنامه های در دست اقدام 
بورس کاال

ح��امد س��لطانی نژاد، س��ومین مدیرعامل بورس 
کاال درب��اره برنامه ه��ای در دس��ت اق��دام خود در 
ای��ن بازار کاالی��ی عنوان کرد: عالوه ب��ر برنامه های 
بلند مدت کالن ب��ورس کاال، دیدگاه مدیریت جدید 
ای��ن بازار برمبنای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد تن��وع در اموری همچون ف��روش محصوالت 
پتروشیمیایی، انتخاب مشتریان راهبردی، شفافیت 
معامالت و ش��فافیت نظام توزیع کاالیی در کش��ور 
به عن��وان س��رفصل های اصلی در دس��تور کار قرار 
گرفته اس��ت. وی با اش��اره به برنامه شش��م توسعه 
مبنی بر مش��ارکت اش��خاص حقیقی و حقوقی در 
اقتصاد و گسترش فعالیت های تامین مالی بلند مدت 
و کوتاه مدت از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه، 
عن��وان کرد: تحق��ق این برنامه ها در ب��ورس کاال و 

قوانین مترقی آن متبلور شده است. 

نخستین اوراق سلف موازی 
استاندارد تسویه شد

نخس��تین اوراق س��لف موازی اس��تاندارد منتشر 
ش��ده در بازار س��رمایه که برای تامین مالی شرکت 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر در ب��ورس کاالی ایران 
عرضه شده بود، تسویه نهایی شد. محسن خدابخش 
ب��ا بیان مطل��ب فوق افزود: با توجه ب��ه اینکه اوراق 
سلف موازی می تواند منجر به تحویل کاال یا تسویه 
نقدی شود، این اوراق متقاضی برای تحویل فیزیکی 
کاال نداشته و کلیه اوراق منجر به تسویه نقدی شد.  

رینگ معامالتی بورس یونان 
همچنان خالی از سکنه است

ب��ورس آت��ن همچن��ان در تعطیل��ی به س��ر 
می برد. بحرانی که از ماه گذش��ته گریبان یونان 
را گرف��ت ب��ا تعطیالت رس��می بانک ه��ا مواجه 
ش��د و موجب ش��د بانک ها و بورس این کش��ور 
س��ه هفته مداوم ب��دون فعالیت باش��ند. بورس 
آت��ن در روز 29 ژوئن )8 تیرم��اه( وقتی دولت 
یون��ان تصمی��م گرفت تا ب��رای کنترل بیش��تر 
سیس��تم مال��ی، بانک ه��ا را تعطیل کند، بس��ته 
الکس��اندرا گریسپو، س��خنگوی بورس آتن  شد. 
در این خصوص اش��اره داش��ت: با اینک��ه هفته 
گذش��ته یونان با اتحادیه اروپا به نتیجه رس��یده 
اس��ت اما هنوز مجوز بازگش��ایی و ادامه فعالیت 
بورس آتن را صادر نکرده اند و به نظر نمی رس��د 
ت��ا پایان این هفته نیز اجازه ادامه فعالیت به این 

نهاد مالی صادر شود. 

افزایش ارزش شاخص سهام در 
بازارهای بورس اروپا

ارزش ش��اخص س��هام در معامالت روز دوش��نبه 
بازارهای بورس اروپا افزایش یافت. ارزش ش��اخص 
س��هام فوتس��ی 100 در معامالت روز گذشته بازار 
ب��ورس لن��دن 18صدم درص��د افزایش یاف��ت و به 
6هزار و 787 ممیز 40 واحد رس��ید. ارزش شاخص 
س��هام دکس 30 در بازار ب��ورس فرانکفورت نیز با 
5صدم درص��د کاه��ش ب��ه 11 ه��زار و 679 ممیز 
42 واحد رسید. همچنین ارزش شاخص سهام کک 
40 در معام��الت روز گذش��ته بازار ب��ورس پاریس 
19صدم درص��د افزای��ش یافت و به 5ه��زار و 134 

ممیز 16 واحد رسید. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

شاخص کل بورس در آستانه ریزش 
به کانال 67 هزار واحدی

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز دوشنبه با 679 واحد افت در ارتفاع 68هزار و 148 
واحد ایس��تاد و به این ترتیب در آس��تانه کانال 67هزار 
واحدی قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سهام دیروز 
همانند روز چهارشنبه هفته گذشته همگی منفی بودند 
به طوری که شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 278 واحد، 
کل )ه��م وزن( 81واحد، قیمت )هم وزن( 71واحد، آزاد 
ش��ناور886 واحد، بازار اول 467واحد و ش��اخص بازار 

دوم هزار و 543واحد افت کردند. 
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3.8244.77پارس سویچ

درصدقیمتنام کامل شرکت
)8.04(1.476زامیاد

)4.98(1.106سایپا دیزل

)4.96(939ایران خودرو دیزل

)4.96(8.592پارس الکتریک

)4.94(1.365سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M119.993 B 124.145بانک صادرات 

M71.325 B 52.235سایپا
M89.064 B 37.394بانک ملت

M25.860 B 27.162کمباین  سازي  ایران 
M13.436 B 17.917ح . ریخته گري

ارزشحجمنام کامل شرکت
M119.993 B 124.145بانک صادرات 
M90.019 B 15.076نفت اصفهان
M89.064 B 37.394بانک ملت

M71.325 B 52.235سایپا
M52.887 B 6.773گروه مپنا 

بورس بین الملل

امیر کریم پور
کارشناس بازار سهام



رقابت پذی��ری  گ��زارش 
)اقتص��ادی( جهان��ی یك��ی از 
گزارش هایی اس��ت كه ساالنه 
در مجم��ع جهانی اقتصاد تهیه 
می شود. به گزارش بورس نیوز 
مجمع جهانی اقتصاد كه بیش 
از س��ه دهه اس��ت ب��ه مطالعه 
و ارزیاب��ی عوام��ل موث��ر در 
رقابت پذیری كش��ورها اشتغال 
دارد، از س��ال 2005 تاكن��ون 
ش��اخص رقابت پذیری جهانی 
را مبن��ای تحلیل ه��ای خود از 
رقابت پذی��ری كش��ورها ق��رار 
داده اس��ت. این شاخص ابزاری 
كام��ل و هم��ه جانب��ه جه��ت 
س��نجش اركان رقابت پذی��ری 
مل��ی در اقتص��اد خرد و كالن 
می شود.  محس��وب  كش��ورها 
ش��اخص رقابت پذیری جهانی 
ب��ا فراهم كردن میانگینی وزنی 
برای بسیاری از مولفه ها كه هر 
ی��ك به ارزیاب��ی جنبه هایی از 
رقابت پذی��ری اختصاص دارند، 
ای��ن مفه��وم گس��ترده را قابل 
بررس��ی می س��ازد. تمامی این 
مولفه ه��ا در قال��ب »12 ركن 
رقابت پذیری« قابل دسته بندی 

هستند. 
رقابت پذی����ری  ش���اخص 
جهانی، براساس نظریه مراحل 
مختلف توس��عه اقتصادی، سه 
مرحله را در توس��عه اقتصادی 
كش��ورها از یكدیگر بازشناخته 
است: در مرحله نخست اقتصاد 
كشور ها مبتنی بر عوامل تولید 
اس��ت و كشورهایی كه در این 
مرحله قرار دارند، به طور عمده 
ب��ا تكیه بر عواملی چون نیروی 
كار غیر ماه��ر و مناب��ع طبیعی 
ب��ه رقاب��ت می پردازند. همگام 
با بهبود رقابت پذیری كشورها، 
به��ره وری آنها و ب��ه دنبال آن 
دس��تمزد نی��روی كار افزایش 
می یاب��د و در نتیجه، كش��ورها 
در مسیر توسعه پیش می روند. 
این عوامل، كشورها را به سوی 
مرحله توسعه مبتنی بر كارایی 

س��وق می ده��د. در نهای��ت، 
زمانی كه كش��ورها ب��ه مرحله 
توسعه مبتنی بر نوآوری دست 
می یابن��د، دس��تمزدهای باال و 
س��طح زندگی متناس��ب با آن 
تنه��ا در صورت��ی حفظ خواهد 
ش��د ك��ه كس��ب وكارها توان 
 رقاب��ت با محص��والت جدید و 
منحصر به فرد را داشته باشند. 
 براساس گزارش رقابت پذیری 
س��ال 2015-2014 اقتص��اد 
ای��ران در مرحله گ��ذار از تكیه 
ب��ر عوامل تولید ب��ه اقتصادی 
مبتنی بر كارایی اس��ت. در این 
میان توس��عه یافتگی بازار مالی 
یك��ی از عوامل مهم پیش��برد 
اقتصاد ه��ای  رقابت پذی��ری 
تلق��ی  كارای��ی  ب��ر  مبتن��ی 
می شود. مجمع جهانی اقتصاد 
برای ارزیابی این ركن از هشت 
شاخص استفاده می كند كه پنج 

مورد از این شاخص ها به شرح 
جدول ذیل در ارتباط مستقیم 
ب��ا صنع��ت بانك��داری اس��ت. 
 تعداد كشور های شركت كننده 
در گزارش رقابت پذیری جهانی 
در سال 2010، 139كشور، در 
س��ال 2011، 142 كشور و در 
و   2013  ،2012 س��ال های 
2014، 144 كش��ور بوده است 
و ایران نیز از س��ال 2010 در 
این گزارش شركت كرده است. 
س��هولت دسترسی به وام نشان 
می دهد تا چه حد در كش��ور ها 
دریافت وام بدون وثیقه و فقط 
ب��ا یك طرح كس��ب و كار خوب 
امكان پذی��ر اس��ت. رتبه ایران 
از ای��ن منظر در س��ال 2014، 
141 بوده اس��ت. در دس��ترس 
ب��ودن خدم��ات مال��ی، میزان 
گس��تردگی طیف محصوالت و 
خدمات مالی را برای تامین مالی 

كسب و كارها نشان می دهد كه 
ایران در سال 2014، رتبه 135 
را داش��ته اس��ت. ای��ن موضوع 
نش��ان دهنده مح��دود ب��ودن 
تن��وع ابزارهای تامین مالی در 
ایران اس��ت. قابل تامین بودن 
هزینه استفاده از خدمات مالی 
نشان می دهد تامین مالی تا چه 
حد برای كس��ب و كار ها مقرون 
به صرفه اس��ت. رتب��ه ایران در 
س��ال 2014 از این منظر 130 
بوده كه بهبود اندكی را نسبت 
به س��ال 2013 نشان می دهد. 
با توجه به اینكه بخش عمده ای 
از تامین مالی كش��ور از طریق 
سیس��تم بانكی انجام می شود 
این ركن نشان دهنده باال بودن 
هزینه وام برای كسب و كارها در 
ایران نس��بت به سایر كشور ها 
اس��ت. همان طور كه در نمودار 
شماره 2 نیز مشاهده می شود، 

فع��االن بخ��ش خصوصی هم 
اصلی ترین مش��كل كسب و كار 
را در ح��ال حاض��ر دسترس��ی 
ب��ه منابع تامین مالی می دانند 
ك��ه این موض��وع موید ضعف 
به��ره وری  ش��اخص های  در 
سیس��تم بانك��ی و بازار ه��ای 
مالی كش��ور است. الزم به ذكر 
اس��ت در سال 2013 بی ثباتی 
سیاس��ت های دولت و مقررات 
مش��كالت  اصلی تری��ن  ارزی 
كسب و كار از دید فعاالن بخش 

خصوصی بوده است. 
همان طور كه در جدول )1( 
مش��اهده می ش��ود، استحكام 
مالی بانك های ایرانی طی س��ه 
س��ال گذش��ته به میزان قابل 
توجهی تضعیف ش��ده اس��ت، 
ب��ه ط��وری كه رتبه ای��ران از 
ای��ن منظر در س��ال 2014 به 
125 تنزل پیدا كرده كه دالیل 
اصلی آن محدودیت های ناشی 
از تحریم ه��ا، ركود اقتصادی و 
انجماد دارایی های بانك ها بوده 
اس��ت. رتبه ای��ران در حمایت 
قانون��ی از حقوق وام دهندگان 
و وام گیرندگان هرچند شرایط 
بهتری نس��بت به س��ایر اركان 
توس��عه یافتگی بازار مالی دارد 
اما با این حال از جایگاه مناسبی 
در بی��ن كش��ورهای جه��ان 
برخ��وردار نیس��ت و می توان 
گفت ضعف در این بخش یكی 
از عل��ل اصلی افزایش مطالبات 
غیر ج��اری سیس��تم بانكی در 
س��ال های اخیر بوده اس��ت. با 
نگاه��ی به رتبه ایران در اركان 
توس��عه یافتگی بازار مالی طی 
پن��ج س��ال گذش��ته مالحظه 
تش��دید  از  قب��ل  می ش��ود، 
تحریم ه��ای اقتصادی و بانكی 
نیز سیستم بانكی ایران به دلیل 
مش��كالت ساختاری از جایگاه 
جهان��ی مناس��بی برخ��وردار 
نبوده اس��ت. بر همین اس��اس 
در صورت كاهش تحریم ها نیز 
انتظ��ار تغییر چندانی در وضع 
موجود، حداقل در كوتاه مدت، 

وجود ندارد. 

رقابت پذیری جهانی و نظام بانکی ایران 

وضعیت صنعت بانک در بورس چگونه است؟

ی��ك كارش��ناس بازارس��رمایه 
گف��ت: ری��زش دو روز كاری اخیر 
ش��اخص ب��ورس فقط ب��ه دلیل 
دلواپسی یك گروه خاص با هدف 

دهن كجی به دولت است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری بورس 
پرس، بعد از كاهش 605 واحدی 
ش��اخص ب��ورس در چهارش��نبه 
گذش��ته  )نخس��تین روز بع��د از 
اعالم توافق تاریخی( روز دوشنبه 
ری��زش قیمت ه��ا تك��رار ش��د و 
شاخص بورس با افت 679 واحدی 

مواجه شد. 
براساس این گزارش، این كاهش 
عجی��ب و دور از انتظار ش��اخص و 
قیمت ها در حالی ناش��ی از عواملی 
چ��ون رفتار حقوقی ها، سررس��ید 
شدن خریدهای اعتباری، عملكرد 
برخی جاماندگان از خرید س��هام، 
نامه بانك مركزی مبنی بر تقسیم 
سود حداقل 10درصدی بانك هایی 
چون بانك پارسیان، به اوج رسیدن 
فص��ل مجام��ع و توقف نمادها و. . . 
است كه مهدی صادقی، درخصوص 
دالیل افت ش��اخص بورس پس از 
اعالم برنامه جامع اقدام مشترک به 
ایرنا گفت: فشار سیاسی طرفداران 
دول��ت قبل و دهن كجی به برنامه 
جامع اقدام مشترک را دلیل ریزش 

شاخص های بورس است. 

وی اف��زود: كمترین انتظار بازار 
سرمایه با اعالم انتشار این برنامه، 
رش��د شاخص ها و رونق معامالت 
بود اما بازار س��رمایه درگیر نقشه 
حس��اب شده ای ش��د كه از ماه ها 
قبل توس��ط گروهی از سهامداران 
حقوقی متعلق به جریان سیاس��ی 

دولت قبل طراحی شده بود. 
وی ادام��ه داد: در ماه های پایانی 
دولت پیشین برخی شركت ها و افراد 
حقیقی و حقوقی برای برون رفت از 
اتهام فساد مالی، سرمایه های خود 
را وارد بازار س��رمایه كردند كه این 
سرمایه ها با كدهای خاص در اغلب 
سهم های پیش روی بازار پارک شده 
بود و در مقاطع مختلف س��ودهای 
كالنی از این طریق كسب شد. البته 
برخی دیگر نیز با بازی های حساب 
شده موجب سستی بازار شدند و این 
امر بارها توسط كارشناسان هشدار 
داده شد اما به علت عدم وجود ساز و 
كار قانونی، سازمان بورس نتوانست 

با این فساد اقتصادی مقابله كند. 
صادقی به تش��ریح وضعیت روز 
سه ش��نبه 23 تیر م��اه روزی كه 
برنامه جامع اقدام مش��ترک اعالم 
ش��د، پرداخت و خاطرنشان كرد: 
بازار س��رمایه با ش��رایط متعادل 
در این روز بازگشایی شد و اغلب 
رس��انه ها و مردم منتظر انتش��ار 

اخبار هس��ته ای بودند و لذا حجم 
معامالت در آن روز به گونه ای بود 
ك��ه در هر دقیقه 5میلیارد تومان 

پول وارد بازار می شد. 
این كارش��ناس بازار س��رمایه با 
بیان اینكه، س��هامداران امیدوار به 
توافق در حال بهینه س��ازی سبدها 
بودند و تش��كیل صف خرید دادند، 
گفت: اما ساعت 11 كه خبر نتیجه 
مذاكرات هسته ای منتشر شد، بازار 
سرمایه با اتفاق عجیبی مواجه شد، 
ب��ه نحوی كه یكباره بازار عقب گرد 
ك��رد و حقیقی ه��ا ك��ه از وضعیت 
پی��ش آمده تعجب ك��رده بودند و 
عم��اًل امكان اخ��ذ تصمیم دیگری 
جز تماش��ای ب��ازار نداش��تند، در 
نتیجه حقوقی های بازار نیز اقدام به 

فروش های سنگین كردند. 
صادقی تصریح كرد: این فروش 
باع��ث ترس برخی از حقیقی ها و 
س��بب ش��د تا در نهایت بازار در 
پای��ان معام��الت با اف��ت مواجه 
شود، به نحوی كه شاخص بورس 
با وجود هزار میلیارد تومان حجم 

رشد نكرد و بازار بسته شد. 
وی درباره وضعیت معامالت روز 
چهارشنبه 24 تیر ماه سال جاری 
و ی��ك روز پ��س از اع��الم نتایج 
هس��ته ای اظهار داشت: برخالف 
تصور س��هامداران حقیقی بازار با 

صفوف فروش باز ش��د و س��هم ها 
به طور غیرعادی منفی ش��د، البته 
ای��ن در حالی ب��ود كه حقوقی ها 
اغل��ب خری��دار بودند و این گمانه 
كه بازار تعمداً خراب شده از بین 
رف��ت و ای��ن تحلیل پیش آمد كه 
ب��ازار خب��ر تواف��ق را پیش خور 
كرده و همین امر س��بب ش��د تا 
سهامداران به فروش اقدام كنند. 
ای��ن كارش��ناس بازار س��رمایه 
در م��ورد وضعی��ت ب��ازار در روز 
چهارش��نبه هفته گذشته، تصریح 
كرد: براس��اس تحقیقات میدانی 
كارشناس��ان بازار، نیمی از حجم 
معام��الت روز سه ش��نبه توس��ط 
حقوقی ه��ا كد به كدش��ده یعنی 
انتق��ال از ی��ك حقوقی به یك كد 
حقیقی یا حقوقی دیگر انجام شده 
است. زمانی كه این كار با بلوک ها 
و آورده های 50 تا 60 هزارتایی تا 
رنج منفی، زده می ش��ود می تواند 
جو منفی را در بازار ایجاد كند. 

صادق��ی ادام��ه داد: بنابرای��ن 
حقوقی ها برای اینكه بتوانند بازار 
را خراب كنند و اتهامی به آنها زده 
نش��ود س��هام را با خودی ها كد به 
ك��د كردند و روز بعد نیز با انتقال 
همان سهام در رنج منفی به خود 

باعث ریزش در بازار شدند. 
وی ب��ا بی��ان اینك��ه، س��ازمان 

ب��ورس در چنین مواقع��ی قانونا 
نمی توان��د كاری انجام دهد، ادامه 
داد: پیش بینی می شود سرمایه ای 
كه در اختیار این گروه خاص است 
بیش از 25 درصد كل بازار باشد و 
این به آن معنا است كه این گروه 
می توانن��د در لحظه ای نبض بازار 

را در دست بگیرند. 
وی گف��ت: بازار س��رمایه نه به 
دس��تور س��ازمان نه برای كنترل 
ن��ه به خاطر عدم توافق خوب و نه 
دلی��ل دیگری بلكه فقط به دلیل 
دلواپسی یك گروه خاص با هدف 
دهن كجی به دولت ریزش كرد. 
صادق��ی درخص��وص افت های 
روز دوش��نبه نی��ز اظهار داش��ت: 
روز دوش��نبه حقوقی ه��ا در بازار 
اق��دام خاصی انج��ام نداده اند اما 
س��هامداران ب��ا جو ایجاد ش��ده 
در ب��ازار به ف��روش اقدام كرده اند 
و در نتیج��ه ب��ازار دوب��اره منفی 
شده است. با این روند پیش بینی 
می ش��ود ش��اخص كل ب��ورس تا 
ح��دود 66 ه��زار واحد افت كند و 
اگر حمایتی از س��وی دولت انجام 
ش��ود، بازار مجددا بازخواهد شد. 
س��هامداران اگر در س��همی سود 
معقولی دارند از كل یا بخش��ی از 
آن خارج ش��وند ام��ا اگر در ضرر 

هستند سهم را نگهداری كنند. 

یک کارشناس: 

فقط یک عامل سیاسی دلیل ریزش 2روزه شاخص بورس است
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گزارش 2

وضعیت سنگ آهنی ها چگونه است

چندی پیش ش��اهد توقف دوقلوهای معدنی تاالر 
شیش��ه ای تهران بودی��م كه با توجه ب��ه تعدیل در 
پیش بینی درآمد هر س��هم اتف��اق افتاد. علت اصلی 
ای��ن توقف نامه ای اس��ت كه وزی��ر صنعت و معدن 
در آن از ش��ركت های معدنی خواس��ته نرخ فروش 
محصوالت خود را از 23 درصد محصول بیلت فوالد 

خوزستان به 20 درصد كاهش دهند. 
در فرآیند تولید بیلت ابتدا كنسانتره سنگ آهن 
را ب��ه گندله تبدیل ك��رده و از گندله بیلت گرفته 
می ش��ود كه بر همین اس��اس از قیمت بیلت برای 
مرجع قیمت گذاری كنس��انتره و گندله اس��تفاده 
می ش��ود. ش��اید یكی از دالیل عم��ده اخذ چنین 
تصمیمی حمایت از ش��ركت های فوالدی است تا 
از این طری��ق بتوان هزینه م��واد اولیه فوالدی ها 
را كاه��ش داد. صنعت س��نگ آهن ك��ه در بورس 
ایران با عنوان اس��تخراج كانه های فلزی ش��ناخته 
ش��ده دارای زیرمجموعه ه��ای بزرگ��ی همچ��ون 
گل گه��ر با نماد كگل، معدن��ی و صنعتی چادرملو 
با نم��اد كچاد و معادن بافق با نماد كبافق اس��ت 
ك��ه محص��ول اصلی ای��ن ش��ركت ها كنس��انتره 
س��نگ آهن و گندل��ه به عن��وان م��اده اولیه برای 
تولید فوالد هس��تند البته هر چند از ش��ركت های 
بزرگ كشور محسوب می شوند، اما به طور كلی با 
مش��كالتی روبه رو هس��تند از جمله اینكه صنعتی 
ان��رژی ب��ر بوده و ب��ه آب و ب��رق فراوان��ی برای 
تولی��د نیاز دارند، ب��ه طوری ك��ه پیش بینی یكی 
از ش��ركت های فوق برای سال 1398 درخصوص 
میزان مصرف ان��رژی تقریبا 2100متر مكعب آب 
در هر س��اعت و 263 مگاوات برق فقط برای تولید 
24 میلیون تن كنس��انتره كه نشان دهنده هزینه بر 
ب��ودن این صنعت اس��ت و همچنین ع��دم تامین 
زیرس��اخت ها ب��رای تامی��ن ان��رژی از قبیل آب، 
ب��رق، گاز و حم��ل و نق��ل از جمله ریس��ك هایی 
اس��ت كه این صنعت با آنها روبه روس��ت اما شاید 
 ریس��ك بزرگ تر این صنعت كاهش قیمت جهانی 
مواد معدنی به خصوص سنگ آهن باشد، به طوری 
كه در ماه آوریل س��ال 2014 سنگ آهن استرالیا 
ب��ا عیار 62 درصد با قیمت 120 دالر در هر تن در 
چی��ن معامله ش��د، اما در آوریل س��ال 2015 با 
هم��ان كیفیت به قیمت 47 دالر در هر تن رس��ید 
یعن��ی چیزی ح��دود 61 درصد كاه��ش! از دالیل 
عمده ای��ن كاهش نرخ می توان به م��ازاد تولید و 
عرضه شركت های بزرگ معدنی از جمله ریوتینتو 
بی اچ پ��ی بیلیتون و... و ب��ه تبع آن افزایش میزان 
ذخایر س��نگ آهن در بنادر چین، كاهش تقاضای 
فوالدس��ازان چینی به جهت كاه��ش میزان تولید 
فوالد به دالیل كاهش رشد اقتصادی و به تبع آن 
كاهش میزان ساخت و س��از و فعالیت های عمرانی 
و محدودیت ه��ای زیس��ت محیطی ای��ن كش��ور و 
كاهش رش��د اقتص��ادی جهانی اش��اره كرد. یكی 
دیگ��ر از تهدی��دات ای��ن صنعت تصوی��ب قوانین 
محدود كنن��ده و ع��دم ثبات آنها اس��ت كه نمونه 
ب��ارز آن را در تصویب نرخ بهره مالكانه و تغییرات 
آن می توان مشاهده كرد كه در سال 92 به میزان 
5 درصد بیلت فوالد خوزس��تان محاس��به شده اما 
در س��ال 93 به میزان 30 درصد محاس��به شده و 
برای س��ال 94 نیز رقمی معادل 25 درصد از كل 
فروش ش��ركت به تصویب مجلس رسیده است. از 
دیگر ریس��ك های این گروه قیمت گ��ذاری پایین 
قیمت س��نگ آهن برای تامین خوراک فوالد سازها 

است كه قبال نیز به آن اشاره شد. 
تامی��ن ل��وازم و قطع��ات یدكی ماش��ین آالت و 
تجهی��زات نی��ز ب��ه دلی��ل تحریم ها ب��رای برخی 
ش��ركت های این گروه مشكل س��از ش��ده كه با رفع 
تحریم ه��ا ای��ن ریس��ك تا ح��دود زیادی پوش��ش 
داده می ش��ود. عالوه بر ریس��ك های مذكور در این 
صنع��ت، مزایا و پتانس��یل هایی نی��ز در این صنعت 
وج��ود دارد كه می تواند باعث رش��د این صنعت در 
بلند مدت ش��ود ك��ه از آن جمله می ت��وان به نبود 
رقابت بین تولید كنندگان س��نگ آهن اشاره كرد كه 
این عدم رقابت ش��ركت ها دالی��ل مختلفی از جمله 
محدودب��ودن تولیدكنن��دگان و مصرف كنندگان در 
كش��ور، كیفیت متفاوت محص��والت از نظر كیفیت 
و اندازه، الزام ش��ركت های مصرف كننده سنگ آهن 
)فوالدس��ازها( ب��ه اس��تفاده از كنس��انتره تولیدی 
ش��ركت های مختلف ب��ه دالیل فن��ی و تجهیزاتی، 
قیمت فروش كنس��انتره س��نگ آهن به فوالدی ها با 

روش های خاص و یكسان دارد. 
ب��ا توجه به ش��رایط فوق و رون��د جهانی نزولی 
قیم��ت س��نگ آهن این صنعت به حمایت بیش��تر 
نی��از دارد هرچن��د به نظر می رس��د هدف وزارت 
صنع��ت و مع��دن از كاه��ش ن��رخ ف��روش ای��ن 
ش��ركت ها، كمك به فوالدس��ازان و كاهش هزینه 
مواد اولیه آنها باشد. عالوه بر موارد فوق با بررسی 
 صورت ه��ای مال��ی دوقلوه��ای معدن��ی می توان 
به راحتی كاهش س��ودآوری آنها را مشاهده كرد، 
به طوری كه س��ود 1035ریالی كچاد در س��ال 92 
ب��ا 21 درصد كاهش به رقم 822 س��ال رس��یده و 
برای سال 94 نیز با 21 درصد كاهش روبه رو شده 
تا به عدد 651 ریال برس��د همچنی��ن گل گهر نیز 
در س��ال 93 با افت ش��دید 66درصدی س��ود هر 
س��هم نسبت به س��ال 92 مواجه ش��ده و از سود 
1382ریال در س��ال 92 به 474 ریال در سال 93 
رسیده كه البته این روند كاهشی برای سال 94 با 
تعدیل روبه رو شده به طوری كه با 9درصد كاهش 
نسبت به س��ال 93 برای هر سهم 434 ریال سود 
را شناس��ایی كرده اس��ت اما نكته حائز اهمیت در 
صورت ه��ای این دو ش��ركت برآورد آنه��ا از نرخ 
گندله اس��ت كه با نرخ 23 درصد صورت گرفته كه 
با توجه به دس��تور وزیر صنع��ت مبنی بر كاهش 
ای��ن نرخ، باعث كاهش مبل��غ فروش و به تبع آن 
كاهش میزان س��ودآوری این دو ش��ركت خواهد 

شد. 

احتمال تداوم ریزش ها

كاهش ش��دید ش��اخص كل بزرگ ترین دستاورد 
معام��الت نخس��تین روز هفته كاری جدی��د بود.با 
گش��ایش بازار در جلس��ه معامالتی گذشته شاخص 
كل در مس��یر نزولی قرار گرف��ت و طی مدت زمان 
30دقیق��ه، بیش از 450 واح��د از ارتفاع خود را از 
دس��ت داد. با اتمام 30 دقیقه نخست بازار، هیجان 
معام��الت نیز كاهش چش��مگیری را تجربه كرده و 
در ادامه بازار تنها 212 واحد از ارتفاع ش��اخص كل 
كاس��ته ش��د. بدین ترتیب، با نقل و انتقال بیش از 
698.5میلیون برگه س��هم، شاخص كل بازار بورس 
اوراق بهادار 679.33واحد از ارتفاع خود را از دست 
داده و به رقم 68148.4 واحد رسید. ارزش معامالت 
این بازار در روز گذشته حدود 426.5 میلیارد تومان 
ب��ه ثبت رس��ید و تع��داد معامالت در این جلس��ه 
37564 ب��ود. نماده��ای فع��ال در ب��ازار فرابورس 
ایران نیز در این جلس��ه دستخوش كاهش قیمت ها 
بودند.در این جلس��ه معامالتی شاخص كل این بازار 
كاهشی 10.6واحدی را تجربه كرده و به رقم 800.5 
واحد رس��ید. ارزش معامالت ای��ن بازار حدود 148 
میلیارد تومان به ثبت رسید كه طی 11102معامله 

انجام شد.
نكته بس��یار مهم در مورد جلس��ه گذش��ته بازار، 
ارزش ب��االی معامالت و همچنین میانگین نس��بتا 
زیاد ارزش هر معامله اس��ت.در این جلس��ه، ارزش 
میانگی��ن هر معامله ح��دود 11میلی��ون تومان به 
ثبت رس��ید كه در مقایسه با روزهای پیش از توافق 
رشد چش��مگیری داش��ته اس��ت.با در نظر گرفتن 
حضور بس��یاری از نماده��ا در نزدیكی منفی كامل 
)در بره��ه ای از زمان یا تمام مدت بازار( درمی یابیم 
كه برخالف عرضه های زی��اد در بازار، گاوها مجددا 
وارد بازار ش��ده اند ت��ا باری دیگر بازار را به س��مت 
رنگ س��بز سوق دهند.از س��وی دیگر، این تقاضا با 
دخالت حقیقی در بازار شكل گرفته و همین موضوع 
را می ت��وان به عنوان محل ضعف و موقتی بودن این 
حرك��ت معرفی كرد. در بازه زمانی كنونی، معامالت 
بس��یاری از نمادها به دلیل برگزاری مجامع ساالنه 
متوقف می ش��ود. در روز گذشته نیز تعداد زیادی از 
نمادها ب��ه این دلیل متوقف ش��دند و در پایان این 
جلسه معامالتی، تنها 274 سهم فعال در بازار باقی 
ماند. نكته قابل توجه آن اس��ت كه در روز گذش��ته 
بسیاری از نمادها بانكی متوقف شدند و بدین ترتیب 
از تعداد نمادهای شاخص ساز كاسته شد. نقدینگی 
موج��ود در بازار اكنون می توان��د به صورت هدفمند 
وارد تعداد محدودتری از نمادها شده و كفه ترازو را 

به نفع تقاضا سنگین تر كند.
برای جلسه پیش رو انتظار می رود بازار با تقاضای 
نسبی گش��ایش یابد. رنگ بازار و جهت شاخص در 
این روز می تواند براساس میزان عرضه در 30دقیقه 
نخس��ت بازار تعیین ش��ود. رویای ش��دید تقاضا و 
عرضه در 30دقیقه نخست امروز می تواند سرنوشت 
ب��ازاری برای یك هفته كاری تعیین كند. در صورت 
چیره ش��دن تقاضا بر عرضه در گشایش بازار و تداوم 
آن تا پایان بازار می توان انتظار داشت در هفته كاری 
پیش رو روندی نوسانی و رو به باال را تجربه كنیم. در 
غیر این صورت می توان انتظار داش��ت نوسانات بازار 
برای یك هفته دیگر ب��ه نفع كاهش قیمت ها ادامه 
یابد.براساس ش��واهد و قرائن موجود در بازار، وقوع 
سناریوی دوم منطقی تر و محتمل تر به نظر می رسد.

شنیده ها و شایعات بازار

پت�رول: ش��نیده ش��ده پت��رول به دنب��ال عرضه 
5 درصدی سهام شپدیس است.

ذوب: مدیرعامل ذوب آهن اصفهان این شركت اعالم 
كرده برای امسال رشد 20 درصدی محصوالت را در نظر 
گرفته ایم و همچنین هشت طرح جدید با سرمایه ای بالغ 

بر 400 میلیارد تومان در دست اجرا داریم. 
ثمس�کن: در بازار این گونه شنیدیم كه چندی پیش 
یكی از ش��ركت های زیرمجموعه گروه س��رمایه گذاری 
بانك مس��كن از بانك سامان تسهیالتی دریافت كرده و 
سهم ثمسكن را به عنوان وثیقه در اختیار بانك قرار داده 
است، ولی به دلیل عدم پرداخت اقساط پس از گذشت 
دو ماه از تاریخ س��ر رسیداقس��اط، بانك مذكور اقدام به 
فروش حدود هشت درصد از سهم این نماد در بازار كرده 
است، لذا فروش سهام اختیاری نبوده و همچنان سهام 
سرمایه گذاری مس��كن به عنوان سهام استراتژیك گروه 

مورد حمایت گروه سرمایه گذاری بانك مسكن است.
لخزر: گویا كارخانه به ش��هر صنعتی رشت منتقل 

می شود اما زمین فعلی آن به فروش نمی رسد. 
ساراب: شنیده ها از ساراب حكایت از فروش زمین 

شهرک صدرای شیراز دارد. 
قاروم: شركت قند ارومیه با نماد معامالتی قاروم، در 
گروه قند و شكر، وارد بازار پایه فرابورس ایران شده است. 
فاذر: اخبار به گوش رس��یده حكای��ت از برگزاری 
مجم��ع عمومی عادی س��االنه فاذر در روز سه ش��نبه 

1394/04/23 را دارد 
خاهن: اخب��ار به گوش رس��یده حكایت از تعدیل 

منفی 19 درصدی در نماد خاهن را دارد. 
رمپنا: گوی��ا آخرین تصمیم گیری ها ب��رای انتقال 
س��هم 51درصد مپنا به آستان قدس رضوی در حال 

انجام است. 
کساپا: خبرها از كساپا حكایت از آن دارد كه برای 
خروج ش��ركت از م��اده 141 برنامه افزایش س��رمایه 

300 درصدی در دست دارد. 
مجمع فروسیلیس با حضور 86 درصد از سهامداران 
تش��كیل ش��د. س��ود نقدی مص��وب در ای��ن مجمع 

40تومان به ازای هر سهم است.
بسوئیچ: شنیده ها از نماد حكایت از آن دارد كه با 
توجه به عدم انجام تعهد های س��وریه در قراردادهای 

شركت، احتمال لغو قراردادها وجود دارد. 

سرنخ

حرف های درگوشی

دریچه

نمودار1- ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی

شاخص های 
بهره وری

شاخص ها
رتبه ایران

2102011201220132014
 سهولت دسترسی به وام

)Ease of access to loan(
136137141144141

در دسترس بودن خدمات مالی
)Availability of financial services(

133134135137135

قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی 
)Affordability of financial services(

129130128135130

شاخص های 
اطمینان

استحکام مالی بانک ها
)Soundness of banks(

113113104121125

حمایت قانونی از حقوق وام دهندگان و 
)Legal rights index( وام گیرندگان

86899910196

جدول1- ارکان توسعه یافتگی بازار مالی

نمودار2- مشکالت اصلی کسب و کار در کشور از نظر فعاالن بخش خصوصی در گزارش 
رقابت پذیری جهانی 2014-2015

علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

محمدرضا نیک رفتار
کارشناس بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه



سهشنبه
30تیر1394 شمــاره14275 www.forsatnet.irفرصتسرمایهگذاری

تصور اینکه فرد یا افرادی پیدا ش��وند که 
طعم و عطر عس��ل را دوست نداشته باشند 
برای من به ش��خصه بس��یار عجیب است. 
عس��ل این م��اده خوش رن��گ اعجاب انگیز 
که به گفته پزش��کان بی��ش از 100 کاربرد 
برای س��امتی ب��دن دارد ام��روزه در اکثر 
کش��ورهای دنیا تولید می ش��ود. ایران نیز 
یکی از کش��ورهای تولیدکننده عسل است 
ک��ه نوع��ی از مرغوب ترین عس��ل های دنیا 
را تولید می کند.شرایط س��رمایه گذاری در 
تولید عس��ل و پرورش کن��دو پیش از این 
به صورت کاملی در همین صفحه از روزنامه 
فرصت امروز ارائه ش��د و مزیت های بسیار، 
برای این س��رمایه گذاری در کش��ور از نظر 
گذرانده ش��د اما گزارش ام��روز قصد دارد 
به س��رمایه گذاری در حوزه بس��ته بندی و 

فرآوری عسل در کشور بپردازد. 
ب��رای این منظور س��راغ عفت رییس��ی، 
ریی��س اتحادیه زنبورداران کش��ور رفته ایم 
ت��ا درخص��وص فرصت ه��ا و تهدیده��ای 
نظ��رات  ح��وزه  ای��ن  در  س��رمایه گذاری 

کارشناسی وی را بشنویم. 
مجموع صنایع تبدیلی در ایران 

ضعیف است
وضعی��ت  درخص��وص  رییس��ی  عف��ت 
صنایع تکمیلی و بس��ته بندی در کش��ور به 
وضعیت  متأسفانه  می گوید:  »فرصت امروز« 
صنایع تبدیلی و بس��ته بندی های مناس��ب 
ب��رای محص��والت کش��اورزی و دام��ی در 
کش��ور تقریباً در همه حوزه ها ضعیف است 
و چندان س��رمایه گذاری در این باره نش��ده 
است. این وضعیت درخصوص عسل به مراتب 
ضعیف تر هم هس��ت که نیاز ب��ه توجه ویژه 
دولت و بخش خصوصی دارد تا جایگاه واقعی 
خود را هم در س��فره ایرانیان و هم بازارهای 
بین الملل��ی بیابد. وی می افزاید: درواقع یکی 
از بزرگ ترین مش��کات کش��اورزی کش��ور 
نب��ود صنای��ع تبدیل��ی اس��ت و همچنین 
بس��ته بندی های محصوالت که بازارپس��ند 

باشند وجود ندارد از این رو هم سرانه مصرف 
محصوالت کشاورزی و ارگانیک پایین است 
و ه��م در بازارهای جهانی ما جایگاه ویژه ای 
نداریم که شاید بتوان گفت تنها راه حل این 
ماج��را توجه بیش��تر و س��رمایه گذاری های 
مناسب روی صنایع تبدیلی و بسته بندی این 

بازار دست نخورده است. 
تولید باید سفارش محور باشد

ریی��س اتحادیه زنب��ورداران کش��ور در 
ادامه درخص��وص چگونگی مدیریت تولید، 
مصرف و صادرات عسل می افزاید: مهم ترین 
نکت��ه ای که باید رعایت کرد این اس��ت که 
تولید ما باید س��فارش محور باشد به گونه ای 
که براس��اس سفارش مش��تری و نیاز بازار 
دست به تولید بزنیم. امروزه میانگین تولید 
عسل در کش��ور حدود 70هزار تن در سال 
اس��ت که تنها 5هزار تن ص��ادرات داریم و 
این یعنی ما درخصوص صادرات عسل جای 

کار بسیاری در کشور داریم. 
وی با بیان اینکه اساس��ی ترین مسئله ای 
که موج��ب ناش��ناخته بودن عس��ل ایران 
در جوام��ع بین الملل��ی اس��ت همین عدم 
بسته بندی رقابتی و عدم توجه به نیاز بازار 

اس��ت می افزاید: امروزه عسل تولیدی ما به 
کش��ورهایی چون عراق، ترکیه و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می شود اما عموما 
به صورت فله یا با بسته بندی های ضعیف که 
نیاز است این مسئله هرچه زودتر حل شود 
و به این پتانسیل بالقوه ایران به عنوان یکی 
از محصوالت س��ودآور توجه شود. اگر نیاز 
بازاره��ای خارجی را بشناس��یم و مقداری 
هم روی بس��ته بندی محص��والت کار کنیم 
به راحت��ی می ت��وان تولی��د س��فارش محور 
داش��ت و براساس آن تولید را به جلو پیش 

برد. 

پتانسیل های بالقوه عسل ایرانی
ویژگی ه��ای  درخص��وص  رییس��ی 
می گوی��د:  ایران��ی  عس��ل  منحصربه ف��رد 
م��ا ح��دود 75ه��زار زنب��وردار در کش��ور 
داری��م که در ح��ال پرورش زنب��ور و تولید 
 یک��ی از مرغوب تری��ن عس��ل های جه��ان 

هستند. 
مرغوبیت عس��ل ایرانی به این دلیل است 
که اقلیم های مناسب در کشور وجود دارد و 
گیاهان دارویی مناسب برای تغذیه زنبورها و 

دشت ها و مراتع باکیفیت در کشور به خوبی 
یافت می شود و همه اینها جزو پتانسیل های 
بالق��وه برای این محصول ایرانی برش��مرده 
می شود. وی معتقد اس��ت که میزان تولید 
عس��ل در کش��ور به اندازه کافی و نیاز بازار 
است و بعد از این بیش از هرچیزی باید در 
صنایع تبدیلی و بسته بندی این محصول در 

کشور سرمایه گذاری کرد. 
همچنی��ن بای��د در نظ��ر گرف��ت ک��ه 
سرمایه گذاری در این حوزه فقط بحث عسل 
نیس��ت و نزدیک به 10 ماده استحصالی از 
عس��ل قابلیت اس��تفاده و س��رمایه گذاری 
دارن��د، مثل ژل رویال، گرد گل، زهر زنبور، 
زهر م��وم و... که همگی ازجمل��ه این مواد 
هس��تند که س��رمایه گذاری در ای��ن کار را 

مقرون به صرفه می کنند. 
وی همچنی��ن درخص��وص مزایای تولید 
عس��ل در کشور می گوید: اینکه زنبور عسل 
چ��ه خدمتی ب��ه طبیع��ت و مراتع می کند 
بر  کسی پوشیده نیس��ت اما متأسفانه طی 
چندس��ال اخیر مسئوالن ما با بی توجهی به 
این حوزه و توجه ب��ه حوزه های دامپروری 
و کش��ت بی رویه در زمین های کش��اورزی، 

موجب نابودی محیط زیست و منابع طبیعی 
در کش��ور ش��ده اند ک��ه راه ح��ل آن توقف 
کش��ت های بی رویه و خ��روج دام از مراتع 

است. 

صنایعی که توجه به آنها باعث 
پیشرفت شده

این کارش��ناس درخص��وص توجه دولت 
و س��رمایه گذاران به صنایع دیگر می گوید: 
خوش��بختانه در ایران به برخ��ی از صنایع 
خوراک��ی توجه ویژه ش��ده و جذابیت های 
ورود  موج��ب  آنه��ا  در  س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی و پیش��رفت روزافزون آن 

صنعت شده است. 
مثًا صنایع ش��یرینی و شکات در ایران 
به خوب��ی رش��د صع��ودی را طی ک��رده و 
مخصوصا در دهه اخیر انواع بسته بندی های 
شکیل و انواع ش��کات ها برای سلیقه های 
مختلف تهیه و تولید ش��ده است، شاید اگر 
ای��ن توجه روی محصولی مانند عس��ل هم 
بود خیلی بیش��تر از اینها می توانست برای 
صاحبان س��رمایه گذاری و کش��ور درآمدزا 
و ارزآور باش��د، چراکه عس��ل یک محصول 

ارگانیک است. 

سرمایه های مورد نیاز
رییس��ی در ادامه درخصوص سرمایه های 
م��ورد نیاز برای ورود به حوزه بس��ته بندی 
و پاس��توریزه کردن عس��ل می گوید: برای 
یک کارخانه پاستوریزاس��یون و بسته بندی 
عسل با ظرفیت تولیدی حدودا 500تن در 
س��ال، به زمینی با مس��احت 1500 متربع 
نیاز داری��د، این زمین در هر جای کش��ور 
به خصوص مناطقی که تمرک��ز زنبورداران 
بیش��تر اس��ت به منظور کاهش هزینه های 
تهیه م��واد اولیه می تواند باش��د. همچنین 
ح��دود یک و نی��م میلیارد تومان س��رمایه 
ب��رای خرید تجهیزات و ماش��ین آالت برای 
ای��ن کار نیاز اس��ت تا بت��وان مجموعه ای 
مناس��ب با اش��تغال زایی ح��دودا 20نفر را 

تدارک دید. 

سرنخ

نمایشگاهی از صید و صیادی
کالف اول

دری��ا و تفریحات مرب��وط به آن هم��واره یکی از 
بهترین گزینه های س��ودآور گردش��گری بوده است. 
ش��نا، حم��ام آفتاب، قای��ق س��واری، ماهی گیری و 
صی��ادی همگ��ی از جمل��ه جاذبه های گردش��گری 
دریایی به ش��مار می آیند؛ بخش مهمی که در ایران 
چن��دان توجهی به آن نش��ده و البت��ه پیش از این 
یک س��رنخ درخصوص آن ارائه کردیم؛ گردش��گری 
آموزشی که یکی از منطقی که برای آموزش مدنظر 

است همین دریاها هستند. 
در واقع آش��نایی گردش��گران با صید و صیادی و 
همچنی��ن جاذبه هایی که دری��ا دارد می تواند یکی 
از س��رمایه گذاری های جذاب و س��ودآور باشد. بهانه 
نوش��تن این کاف هم خبری مبنی بر برگزاری یک 
جشنواره گردش��گری ماهی و میگو با هدف آشنایی 
بیش��تر گردش��گران با صید و صیادی به عنوان یکی 
ازمهم تری��ن جاذبه های اس��تان بوش��هر در مهر ماه 

امسال است. 
در این خصوص معاون سرمایه گذاری و گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان بوشهر به خبرنگار مانا گفت: با توجه به اینکه 
اس��تان بوش��هر به عنوان مهم ترین اس��تان کشور به 
لحاظ صیادی محسوب می شود و بخش اعظم صید 
ماهی و میگوی کش��ور در آب های این استان انجام 
می ش��ود بنابراین می توان از آن به عنوان جاذبه مهم 
گردش��گری برای جذب بیشتر گردش��گران به این 

استان بهره برد. 
ناص��ر امی��رزاده در ادامه اف��زود: در نظر داریم در 
راس��تای استفاده بهینه از پتانس��یل های موجود در 
اس��تان به منظور جذب بیشتر گردشگران، جشنواره 

ماهی و میگو را برگزار کنیم. 
وی اذعان داش��ت: در این جش��نواره گردشگران 
می توانند با اس��تفاده از لنج های صی��ادی به همراه 
صی��ادان به دری��ا بروند و از نزدیک صی��د را تجربه 
کنن��د. امی��رزاده همچنین از برگ��زاری کاس های 
آم��وزش پخ��ت غذاهای محلی با اس��تفاده از ماهی 
 و میگو در حاش��یه این جش��نواره برای گردشگران 

خبر داد. 
ما هم در این کاف به س��رمایه گذاران پیش��نهاد 
می دهیم باتوج��ه به اینکه تاکن��ون از ظرفیت های 
صیادی به عنوان جاذبه گردش��گری در این اس��تان 
استفاده نشده است با حضور در چنین نمایشگاه هایی 
و بررس��ی موقعیت ها و پتانسیل های این منطقه در 
 زمین��ه گردش��گری علم��ی و آموزش��ی و دریای��ی 

سرمایه گذاری کنند. 

کالف دوم

 یک��ی از راه ه��ای س��رمایه گذاری و اولویت های 
سرمایه گذاران حضور در پروژه های شهری است که 
مهم تری��ن بخش این پروژه ها ه��م در حوزه عمران 
شهری به حساب می آید. پروژه هایی نظیر تونل های 
زیرزمینی و پارکینگ های طبقاتی در ش��هرها جزو 

این گروه به شمار می آیند. 
از طرف��ی باید بدانید که در قانون س��رمایه، فقط 
پول س��رمایه محس��وب نمی ش��ود و ای��ده یا طرح 
سرمایه دار نیز جزو س��رمایه به حساب می آید.برای 
مثال سرمایه گذار می تواند یک طراح یا معمار خاق 
باش��د که با به اشتراک گذاش��تن ایده یا طرح خود 
دس��تمزد مناس��بی دریافت کن��د. در این خصوص 
معاون اداری- مالی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
منابع بخش خصوصی برای مش��ارکت از تنوع زیادی 
برخ��وردار اس��ت گفته: منابع فقط در س��رمایه های 
م��ادی خاص��ه نمی ش��ود و دربخش خصوصی غیر 
 از س��رمایه های م��ادی، تجرب��ه توام ب��ا تخصص و 
عاقه من��دی نی��ز وجود دارد ک��ه می تواند در مدت 
زمان کوتاه با سهولت ایده های خود را در فضای های 
 شهری پیاده کند و به اهداف پیش بینی شده دست 

یابد. 
 وی می افزاید: بنابراین استفاده از این مشارکت ها 
می توان��د موج��ب گس��ترش برنامه ه��ای عمران��ی 
و توس��عه ش��هری ش��ود. در مرحل��ه بع��د هدایت 
س��رمایه گذاران در ش��هرها ض��رورت می یاب��د ت��ا 
فناوری، اس��تانداردهای زیست محیطی و مدیریتی 
ب��ه همراه آنه��ا به ش��هرها بیاید. جذب س��رمایه و 
س��رمایه گذاری می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب 
 توس��عه و رشد اقتصاد ش��هر و ایجاد اشتغال به کار 

گرفته شود. 
م��ا هم در این کاف به اف��رادی که در حوزه های 
ش��هری و عمرانی دارای تخصص و مهارت هس��تند 
پیشنهاد می دهیم حتی اگر سرمایه مالی و پولی هم 
ندارید با اس��تفاده از آموخته های علمی و طرح های 
خاقانه با دولت و دستگاه های دولتی همراه شوید تا 
هم موجب توسعه شهری شوید و هم یک اثر از خود 

در سطح شهر باقی بگذارید. 

شکوفه میرزایی

پ��س از راه اندازی واحد تولیدی و خدماتی و اس��تخدام 
منابع انس��انی باید قبل از فرآیند تولید محصول یا خدمات 
نسبت به قیمت گذاری آن اقدام کرد. قیمت، ارزش تعیین 
شده توسط شرکت برای محصول است اما در قیمت گذاری 
مجم��وع هم��ه ارز ش هایی را ک��ه مصرف کنن��ده در ازای 
بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول 
از دس��ت می ده��د بای��د در نظر گرفت. قیمت ه��ا همواره 

آزمایشی هستند. 
فرآیند قیمت گذاری 

1. تحلیل وضعیت بازار
2. شناسایی موانع و محدودیت ها
٣. تعیین هدف های قیمت گذاری

۴. تحلیل توانمندی سود
5. تعیین سطوح اولیه قیمت

۶. تعدیل قیمت
متداول ترین اشتباهات قیمت گذاری 

قیمت گذاری به صورتی که توجه زیادی به هزینه ها شود. 
قیمت هایی که در زمان های مناس��ب مورد بازنگری قرار 

نگیرد تا بازتابی از تغییرات بازار باشند. 
قیمت گذاری که درآن س��ایر آمیخته های بازاریابی مورد 

توجه قرار نگیرد. 
قیمت گ��ذاری ک��ه با توج��ه به محص��والت، بخش های 

مختلف و شرایط گوناگون خرید تغییر نکند. 
اهداف قیمت گذاری 

قیمت گذاری با هدف حداکثر سود: 
با توجه به قیمت های گوناگون، تقاضا و هزینه ها را برآورد 
کرده و س��پس قیمتی را تعیین می کنیم که س��ود جاری، 
جری��ان نقد یا بازده س��رمایه گذاری به باالترین حد ممکن 
برسد. در چنین حالت هایی درصدد دستیابی به نتیجه های 

مالی و نه عملکرد در بلند مدت هستیم. 
قیمت گذاری با هدف افزایش فروش و سهم بازار: 

کاهش قیمت، کاهش س��ودآوری در کوتاه مدت، افزایش 
سهم بازار و افزایش سودآوری در بلندمدت از طریق کاهش 

هزینه  ها
قیمت گذاری با هدف موضع و جایگاه سازی: 

تعیین قیمت باال برای پرستیژ و جایگاه سازی که معموال 
برای کاالهای غیرضروری صورت می گیرد. 

قیمت گذاری با هدف رقابتی: 
تعیین قیم��ت کمتر جهت ممانعت ورود رقبا، قیمت در 
س��طح رقبا برای تثبیت قیمت و قیمت کمتر از رقبا برای 

شکست رقبا. 
قیمت گذاری با هدف بقا: 

تعیین قیمت بس��یار پایین برای ت��داوم فروش و حفظ 
حی��ات به امی��د از رده خ��ارج ک��ردن رقبا ک��ه البته در 

کوتاه مدت کاربرد دارد و در بلندمدت ش��رکت باید درصدد 
یافت��ن راه هایی باش��د که بر ارزش خ��ود بیفزاید چون در 

غیر این صورت محکوم به فنا است. 
مالحظات اصلی در قیمت گذاری 

عوامل خارجی موثر بر قیمت گذاری
ماهیت بازار و تقاضا

رقابت
عوامل محیطی چون: اقتصادی، واسطه ها، دولت

عوامل داخلی موثر بر قیمت گذاری
هدف های بازاریابی

استراتژی های آمیخته بازاریابی
هزینه های تولید

ماحظات سازمانی
مرحله منحنی عمر محصول

محدودیت های قیمت گذاری 
قوانین و مقررات 
هزینه های تولید 

وضعیت قیمت رقیبان 
تاثیر قیمت بر تقاضای مشتریان

انتظارات فروشندگان و افراد کانال توزیع و فروش 
ماحظات اخاقی 

روش های قیمت گذاری 
قیمت گذاری پرمایه )با هدف عصاره کشی(:

هنگام ورود محصول جدید قیمت باالیی را جهت پوشش 
هزینه های تولید تعیین می کنیم. برای اس��تفاده باید موارد 

زیر را درنظر داشت: 
کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. 

کیفی��ت و تصویری که خریداران از محصول و ش��رکت 
دارند باید قیمت باال را توجیه کند. 

باید خریداران زیادی داوطلب یا خواس��تار خرید چنین 
محصوالتی با آن قیمت باشند. 

ش��رکت های رقیب نبای��د بتوانند به راحت��ی وارد چنین 
بازاری شوند و قیمت را کاهش دهند. 
قیمت گذاری با هدف نفوذ در بازار: 

قیمت نخس��تین دس��ته از محصوالت را در سطح پایین 
تعیین می کنند تا بتوانند به س��رعت در ب��ازار نفوذ کنند، 
به س��رعت تعداد زیادی از خریداران را جذب کنند و سهم 
بزرگی از بازار را نصیب خود سازند. حجم باالی فروش باعث 
می ش��ود که هزینه ها کاهش یابد و ش��رکت بتواند باز هم 
قیمت ها را کاهش دهد که ش��رایط اس��تفاده این روش به 

شرح زیر است: 
بازار باید نس��بت به قیمت های باال بس��یار حساس باشد 
به گونه ای که محصوالت با قیمت پایین موجب رشد بیشتر 

بازار شود. 
هزینه های تولید و توزیع با افزایش فروش کاهش یابد. 

قیمت ه��ای پایی��ن به گون��ه ای باش��د که اج��ازه ورود 

شرکت های رقیب به آن بازار را ندهد. 
قیمت گذاری بر مبنای هزینه:

افزودن درصدی استاندارد به بهای تمام شده محصول. از 
آنجا که تقاضا و قیمت محصوالت رقیب را در نظر نمی گیرد 
نمی تواند مفید باش��د. تنها هنگامی این شیوه کارساز واقع 
می ش��ود که ش��رکت بتواند مقدار مورد انتظار را به فروش 

برساند. 
دالیل اس��تفاده: فروش��نده درب��اره هزینه ه��ا اطمینان 
بیشتری دارد و نیاز ندارد با تغییر تقاضا قیمت را تغییر دهد. 

قیمت گذاری بر مبنای ارزش:
بر مبنای فضای ذهنی خریدار قیمت را تعیین می کنیم 

که قیمت گذاری »پس رونده« نیز نام دارد. 
قیمت گذاری خط محصول )گروهی(:

در ای��ن روش که مدیریت تولیدات یک خط محصول را 
به چندین دسته تقسیم می کند یک محصول در اندازه های 

مختلف یا با ویژگی های متنوع تولید می شود. 
قیمت گذاری محصوالت تزیینی )غیر ضروری(:

امکانات اضافی را جداگانه و در صورت درخواست مشتری 
ارائه می دهیم. 

قیمت گذاری محصوالت مکمل:
قیم��ت محصول اصلی پایین و قطعات مکمل که به طور 

مستمر استفاده می شود باال نگه داشته می شود. 
قیمت گذاری مجموعه محصوالت:

مجموع��ه ای از کاالها ی��ا خدمات یکج��ا قیمت گذاری 
می ش��ود و قیمت مجموعه از جم��ع قیمت هر یک به طور 

جداگانه کمتر است. 
قیمت گذاری مناقصه ای:

قیمت کمتر از رقبا برای برنده شدن مناقصه
قیمت گذاری بر مبنای هدف: 

قیمتی که مش��تری توانایی پرداخ��ت آن را دارد تعیین 
می کنیم سپس کاالیی متناسب با آن قیمت تولید می کنیم. 

قیمت گذاری پرستیژی:
برای کاالهای لوکس و غیر ضروری هدف جایگاه س��ازی 
است. این روش باید در بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. 

قیمت گذاری با هدف افزایش فروش: 
ش��رکت ها در اجرای سیاست های تشویقی برای افزایش 
فروش به صورت موقت قیم��ت فروش را به کمتر از قیمت 
برچسب محصول می رس��انند و گاهی آن را کمتر از بهای 
تمام شده عرضه می کنند. فروشگاه ها بعضی محصوالت را 
کاهش ش��دید قیمت می دهند به امید سود بردن از فروش 
محصوالت��ی که با این محصوالت به فروش می رود. یا برای 

رهایی از موجودی های اضافی کاربرد دارد. 
روش های قیمت گذاری در تعامل با رقبا 

قیمت گذاری بر پایه همکاری: 
قیمت با همکاری و توافق جمعی ش��رکا تعیین می شود. 
این وضعیت بیشتر در بازارهای رقابت انحصاری چندجانبه 

رخ می دهد. 
قیمت گذاری انطباقی: 

دارندگان س��هم بیش��تر بازار قیمت را تعیین می کنند. 
دیگ��ران قیمت های خود را متناس��ب با قیمت های تعیین 

شده مشخص می کنند. 
قیمت گذاری فرصت طلبانه: 

در ص��ورت افزایش قیمت توس��ط رقبا قیم��ت را تغییر 
ندهید یا ضمن افزایش قیمت با عرضه خدمات بیشتر تاش 
کنید بخشی از مشتریان رقیب را به سوی خود جذب کنید. 

قیمت گذاری تنبیهی: 
در ص��ورت توانایی و امکانات خ��وب برای حذف رقیبان 

کوچک تر به کاهش قیمت محصوالت بپردازید. 
روش های تعدیل قیمت 

تخفیف نقدی: 
در ازای پرداخت وجه کاال در زمان تعیین شده به خریدار 
داده می ش��ود و عام��ل جذب س��ریع تر نقدینگی اس��ت و 

احتمال سوخت شدن مطالبات را کاهش می دهد. 
تخفیف مقداری: 

خرید بیشتر در هر بار )غیر جمع شونده( یا خرید بیشتر 
در یک دوره )جمع شونده( عامل ارائه تخفیف می شود. 

تخفیف وظیفه ای )تجاری(: 
به اعضای کانال توزیع بابت انجام وظایف ش��ان در کانال 

داده می شود. 
تخفیف فصلی: 

ب��رای محصوالت فصلی جهت ایجاد انگیزه برای خریدار. 
عاملی است تا شرکت بتواند در طول سال تولیدات خود را 

در سطحی یکنواخت نگه دارد. 
تخفیف ویژه: 

تخفیف های��ی ک��ه بدون ش��رایط قبلی و ب��دون رعایت 
درصد در قیمت و بر حس��ب مورد داده می ش��ود. با اجرای 
برنامه هایی چون حراج، در قیمت کاال تخفیف قائل ش��ده 
و گاهی به طور مقطعی و به مناس��بت خاص به متقاضیان 
تخفیف داده می شود. گاهی هم با دریافت کاالی مستعمل 

در قیمت کاال برای خریدار تخفیف قائل می شویم. 
تخفیفات مبتنی بر بخش های بازار 

در ای��ن نوع تخفیف قیمت ی��ک محصول در بخش های 
مختلف بازار متناسب با ویژگی های متفاوت تفاوت می کند: 
قیمت های متفاوت برای مشتریان متفاوت، قیمت گذاری 

در مناطق مختلف، قیمت گذاری با توجه به زمان. 
ب��ا عنایت به اینکه محص��ول یا خدمات ش��ما در کدام 
دسته از مخاطبان قرار می گیرد و اینکه سازمان چه هدفی 
را دنب��ال می کند، یکی از مدل ه��ای قیمت گذاری باید در 
ش��رایط خاص انتخاب ش��ود. بدیهی اس��ت قیمت گذاری 
محصول و خدمات امری تخصصی اس��ت که نکات زیادی 
را باید در آن رعایت کرد و پیش��نهاد می ش��ود از مدیران و 

مشاوران متخصص در این حوزه بهره برد. 

قیمت گذاری؛ گام چهارم جهت راه اندازی و سرمایه گذاری در یک کسب و کار4

گزارشی از وضعیت صنایع تبدیلی و بسته بندی عسل

بی نیازی از تولید محصولی شیرین در کشور

مهدی حالج
دکترای مدیریت کسب و کار، مشاور و مدرس 

نقطه شروع

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شده در این صفحه
می توانید به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید
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برنامه جامع؛ ضرورت مدیریت 
دوران پساتحریم

پس از حصول توافق هس��ته ای و نزدیک شدن 
به موعد لغو تحریم ه��ا، مطالباتی در جامعه برای 

شرایط پساتحریم شکل گرفته است. 
کش��ور ما بی��ش از 100میلی��ون دالر مطالبه 
از جامع��ه جهان��ی دارد و پ��س از اج��رای توافق 
هس��ته ای و لغو تحریم ها این پول های بلوکه شده 
آزاد خواهد ش��د. ما اگر در این ش��رایط بخواهیم 
زندگی مردم را به گون��ه ای مدیریت کنیم که به 
توقعات و مطالبات آنها پاس��خ مناسبی دهیم باید 
به جمع بندی ها و نظرات کارشناسان اقتصادی در 

این رابطه توجه کنیم. 
در شرایط پس��اتحریم باید درآمد مردم به حد 
مطلوبی رسانده شود و اگر این اتفاق بیفتد مشکل 
اشتغال، تولید، مسکن و سایر مشکالت اقتصادی 
برط��رف و تا ح��دودی زندگی برای مردم آس��ان 
می ش��ود. اگر درآمد مردم افزایش یابد و آن گروه 
از م��ردم که ح��ذف یارانه نقدی در زندگی ش��ان 
تاثیر زیادی می گذارد، از این وضعیت خارج شوند 

قسمت عمده ای از مشکالت مردم رفع می شود. 
در این ش��رایط هم تولید، اقتص��اد و بازار جان 
دوب��اره ای می گی��رد و هم زندگی مردم ش��کوفا 
می ش��ود و هم خوشبینی نس��بت به حاکمیت و 

دولت افزایش پیدا می کند.
 انتظار دیگر مردم بحث ارتقای کیفیت کاالهای 
تولیدی است. در شرایط اعمال تحریم ها ما مجبور 
بودیم کاالها و تجهیزات را از چین یا کش��ورهای 
همجوار وارد کنیم و با اجناس درجه دو بازار خود 
را بگردانیم اما پ��س از این باید واردات، مدیریت 
و نباید کاالهای درجه چندم وارد کش��ور شود. به 
عبارت دیگر باید در ش��رایط پساتحریم به بازار و 

زندگی مردم کیفیت بخشیده شود. 
اگر قرار اس��ت قیمت برخ��ی کاالها و خدمات 
افزای��ش هم پی��دا کند باید به طریقی باش��د که 

در عین حال کیفیت نیز ارتقا یابد. 
در واق��ع پس از حصول توافق هس��ته ای میان 
ای��ران و گروه 1+5 و لغو تحریم ه��ا، انتظار مردم 
این اس��ت دولتمردانی که همواره شعار مدیریت 
اسالمی را داده اند به این وعده خود عمل کنند و 
در شرایط پس��اتحریم مدیریت جامع و کاملی در 

کشور اعمال شود. 

در حقیق��ت انتظار مردم این اس��ت که پس از 
ورود پول ه��ای بلوکه ش��ده به کش��ور، مدیریت 
درس��تی بر پروژه ه��ای عمرانی اعمال ش��ود و از 
افزای��ش درآمد مل��ی، درآمد ناش��ی از صادرات 
نف��ت و ص��ادرات غیرنفت��ی ب��ه نحو مناس��بی 
اس��تفاده ش��ود. اگر چنین مدیریتی اعمال شود، 
م��ردم نیز به این باور می رس��ند که دولت دارای 
برنامه اقتصادی برای ش��رایط پس��اتحریم اس��ت 
اما چنانچه غیر از این باش��د و عده ای سرمایه دار 
از مباحث��ی مانن��د قاچ��اق و غیره سوءاس��تفاده 
و همچنان فش��ار اقتصادی به م��ردم وارد کنند، 
 کش��ور دچار صدمات و خس��ارات جبران ناپذیری 

خواهد شد. 
مهم تری��ن  از  یک��ی  پس��اتحریم  ش��رایط  در 
موضوعات��ی که مجلس و دول��ت باید به آن توجه 
کنند، اقتصاد مقاومتی اس��ت. اقتصاد مقاومتی به 
معنای مدیریت وضع موجود و شکس��ت ناپذیری 

در مقابل هجمه های اقتصادی دنیاست. 
در ای��ن راس��تا مجل��س می توان��د ب��ا تصویب 
قوانین��ی، موانع پیش پ��ای دولت ب��رای اجرای 
اقتصاد مقاومتی را برطرف کند. در حال حاضر در 
ص��ادرات و واردات، بخش تولید، اجرای اصل 44 
قانون اساس��ی و خصوصی سازی مشکالتی وجود 
دارد. در عین حال مبحث قاچاق بسیار آزاردهنده 
اس��ت و حدود 30 میلیون دالر از س��رمایه کشور 

در قاچاق هزینه می شود.
بنابرای��ن مجل��س بای��د ب��ا همراه��ی دول��ت 
قوانین��ی را وض��ع کند که این مش��کالت مرتفع 
و بخ��ش خصوص��ی وارد فعالی��ت ش��ود. ما باید 
ب��ه این باور برس��یم که در ش��رایط پس��اتحریم 
بخش خصوصی به ش��کل جدی ت��ری وارد عرصه 
 فعالی��ت ش��ود و قس��متی از وظای��ف دول��ت را 
برعهده بگیرد. در مجم��وع دولت و مجلس برای 
ش��رایط پس��اتحریم بای��د برنامه مدونی داش��ته 
باش��ند و برای تدوین و تهیه این برنامه، جلسه ای 
با کارشناس��ان اقتص��ادی برگ��زار و این موضوع 
مشخص شود که قرار است پس از  لغو تحریم ها، 
چه اقداماتی صورت بگیرد. در صورتی در شرایط 
پس��اتحریم کش��ور ما می تواند بدون اتکا به سایر 
کشورها روی پای خود بایستد که فضا به درستی 
و با اس��تفاده از یک برنامه و طرح مدون مدیریت 
شود. چنانچه مسئوالن به این موارد توجه داشته 
باش��ند می توانن��د مطالبات انتظ��اری جامعه در 
ش��رایط پساتحریم را مدیریت کرده و پاسخگویی 

صحیحی داشته باشند. 

لغو تحریم ها و انتظاراتی که باید 
اجابت شود 

برخ��ی از دولت ها در مقاطع زمانی مش��خص و با 
دالی��ل گوناگون، تحت ان��واع تحریم قرار می گیرند. 
برخ��ی از این تحریم ها طوالنی مدت اس��ت و برخی 
در مقاطع کوتاه اعمال می ش��ود. فارغ از فشاری که 
ای��ن تحریم ها به بدنه و زیرس��اخت های دولت های 
تحریم شده وارد می کند، فشاری سنگین تر بر اقشار 
مختلف جوامع تحریم ش��ده وارد می ش��ود. بر این 
اس��اس، طبیعی اس��ت، پس از لغو تحریم ها، مردم 
بیش��ترین انتظارات را از دول��ت و تصمیم گیرندگان 
سیاس��ی و اقتصادی برای ایج��اد فرصت های بهبود 
وضعیت ش��ان داش��ته باش��ند. انتظاراتی که گاه به 
خوبی مدیریت می شود و گاه مجال اجابت نمی یابد. 

زیمبابوه و تحریم هایی که کمرنگ شده  است 
سال هاس��ت، زیمباب��وه ب��ه کان��ون تحریم ه��ای 
متع��ددی به وی��ژه از س��وی مقامات اتحادی��ه اروپا 
تبدیل شده اس��ت. علل اصلی اعمال این تحریم ها، 
خشونت های جناح های سیاسی تندروی حاکم، نقض 
حقوق بش��ر، ایجاد ارعاب و تاکتیک های خش��ونت 
سیاس��ی و مدنی و موضع گیری های خش��ونت آمیز 
ریاس��ت جمهوری و کابین��ه دول��ت زیمبابوه بوده 
است. اساس��ی ترین تحریم هایی که پس از دهه 80 
میالدی و اس��تقالل زیمبابوه از اس��تعمار بریتانیا به 
این کش��ور تحمیل شد، به سال 1992 بازمی گردد. 
تحریم ها پس از این دوره، به طور مرتب ادامه داشت 
و بین س��ال های 2008 تا 2012 به اوج خود رسید 
اما فوریه سال گذشته میالدی، موضع اتحادیه اروپا 
کمی منعطف تر شد و بنا بر تغییراتی که در وضعیت 
کش��ور زیمبابوه صورت گرفته، کاترین اشتون، خبر 
از کاه��ش احتمالی تحریم ها و آغ��از همکاری این 

اتحادیه در برخی بخش ها را با زیمبابوه داد. 
در ای��ن میان وضعی��ت مردم زیمبابوه به س��بب 
تحمل فش��ار تحریم ها، چندان مطل��وب نبود. فقر، 
بحران های مالی، کش��تار مخالفان دولت و مس��ائلی 
از این دس��ت، باعث نارضایتی عموم مردم از دولت 
فعلی زیمبابوه است. به نظر می رسد، دولت زیمبابوه 
باید با تمرک��ز بر زیرس��اخت های آموزش وپرورش، 
اعط��ای آزادی ب��ه گروه ه��ای مختلف سیاس��ی و 
برگ��زاری انتخابات س��الم، نگرش اف��کار جمعی را 

نسبت به تغییرات در جهتی مثبت هدایت کند. 

لیبی، پیش و پس از قذافی 

ش��اید بتوان مهم ترین اتفاق تاریخی معاصر لیبی 
را س��قوط کابینه قذافی دانس��ت، م��ردی که بیش 
از ش��هرت سیاس��ی، به رفتارهای عجی��ب و دور از 
منطق شهرت داش��ت. بدیهی است قدافی به سبب 
رفتاره��ای دیکتات��وری و نابخردان��ه، نه تنه��ا میان 
م��ردم لیبی چندان محبوبیتی نداش��ت، بلکه باعث 
ش��ده بود در جامعه جهانی، تحریم های متعددی به 
لیبی وارد ش��ود؛ از تحریم های تسلیحاتی گرفته تا 
تحریم های نفت��ی. مردم لیبی انتظار داش��تند این 
ش��رایط در اکتبر 2011 با س��قوط دولت قذافی به 
پایان برسد اما متاسفانه مدیریت دولت فعلی لیبی، 
چن��دان رضایت بخ��ش نبوده اس��ت. اگرچه پس از 
س��قوط قذافی، بار تحریم ها ت��ا حدی کاهش یافت 
و برخی کش��ورهای غربی برای س��رمایه گذاری در 
لیبی اعالم آمادگی کردند اما هرج و مرج سیاسی و 
مالی همچنان در لیبی وجود دارد و به نظر می رسد 
مطالبات مردم آن طور که باید وصول نش��ده است. 
ابه��ام در وضعی��ت درآمدهای نفتی لیب��ی یکی از 
مهم ترین ش��اخصه های نارضایتی عمومی است که 
باید پیش ت��ر از اینها مورد توج��ه و بازنگری دولت 
جدید ق��رار می گرفت. در عین ح��ال بی توجهی به 
تالش برای لغو تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت 
علی��ه لیبی باعث ش��ده با توجه ب��ه ورود نیروهای 
تروریس��تی موسوم به ارتش داعش در منطقه، برای 
م��ردم لیبی، رعب و وحش��ت ایجاد ش��ود و برخی 
روزنامه ها و جراید، دولت را به بی توجهی به پیگیری 

وضعیت تسلیحات کشور متهم کنند. 

عراق و وضعیتی که می توانست بهتر باشد 
مهم ترین قطعنامه های ش��ورای امنی��ت بر علیه 
ع��راق در دهه 90 می��الدی و همزمان با حمله این 
کش��ور ب��ه کویت تنظیم ش��د. بعدها ب��ا اوج گیری 
اخت��الف آمری��کا و انگلس��تان با صدام حس��ین و 
اعمال برخ��ی محدودیت های نفت��ی علیه وضعیت 
اقتصادی این کش��ور، تا حدود زیادی متزلزل ش��د. 
پ��س از س��قوط حکومت ص��دام حس��ین و حضور 
نیروهای غربی در خاک ع��راق، ناامنی و حمله های 
تروریس��تی تا حدی در این کش��ور ش��دت گرفت 
که موض��وع تحریم ها عمال بی اهمیت ش��دند. اما با 
آرام تر شدن اوضاع، توجه مردمی و دولتی به سمت 
مشکالت زیرس��اختی، همچون مشکالت غذا، دارو، 
کمبود امکانات و اثرات تحریم بر کش��ور جلب شد. 
تالش ه��ای دولت ع��راق برای عب��ور از بحران ها در 
زمینه مدیریت نس��بتا مناسب بود تا اینکه پدیده ای 
ناخوش��ایند به نام داعش مع��ادالت دولت را تحت 
تاثی��ر ق��رار داد. مردم عراق که پی��ش از این نگران 
وضعیت معیش��تی خود بودند، این��ک نگران هجوم 
نیروهای تندرو داعش هس��تند و انتظار دارند دولت 

عراق بتواند از این بحران با موفقیت عبور کند. 

آزموده دیدگاه

عباس فالحی باباجان
نماینده اهر و هریس در مجلس

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت المیرا اکرمی

پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 
1+5 مس�ئله لغ�و تحریم های اعمال ش�ده علیه 
ایران روزنه های امید بهبود ش�رایط اقتصادی را 
در س�طح جامعه و بین مردم ش�کل داد. هرچند 
که توافق هسته ای و آغاز لغو تحریم ها حدود دو 
ماه دیگر اجرایی خواهد شد اما از همان زمان که 

زمزمه های حصول توافق هسته ای و لغو تحریم ها 
به گوش رس�ید، در جامعه مطالباتی برای شرایط 

پساتحریم شکل گرفت. 
در س�ال های اخی�ر و ب�ه دنب�ال ش�دت گرفتن 
تحریم ها، مس�ائلی مانند ت�ورم، رکود اقتصادی، 
بی�کاری و... مش�کالتی را ب�رای م�ردم به وجود 
آورد و گفت�ه می ش�ود که رفع این مش�کالت از 
جمله مطالباتی اس�ت که در سطح جامعه مطرح 

خواهد ب�ود. البته کارشناس�ان و صاحبنظران بر 
ای�ن باورند که الزمه مدیری�ت مطالبات انتظاری 
م�ردم در ش�رایط پس�اتحریم و پاس�خگویی به 
آنها، اجرای کامل و صحیح قوانین مغفول مانده و 

تدوین استراتژی و برنامه است.
 »فرصت امروز« در این گزارش مدیریت مطالبات 
انتظاری در ش�رایط پس�اتحریم را مورد بررسی 

قرار داده است. 

فقدان استراتژی مهلک است

مدیریت مطالبات مردمی در دوران پسا تحریم  

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و 
کارشناس اقتصادی معتقد است 
یکی از نخستین انتظارات مردم 
در شرایط پس��اتحریم این است 
که اقدامات الزم برای جلوگیری 
از افزایش قیمت ها و رش��د تورم 
انجام و قیمت ها به شکل منطقی 

کنترل شود. 
ب�ه نظر ش�ما پ�س از حصول 
توافق هس�ته ای و اجرای آن، 
عمده مطالبات مردم در شرایط 

پساتحریم چه خواهد بود؟ 
از آنج��ا ک��ه پ��س از اعم��ال 
تحریم ها قیمت کاالهای مختلف 
در کشور به شدت افزایش یافت، 
قاعدتا یکی از نخستین انتظارات 
م��ردم این اس��ت ک��ه اقدامات 
الزم برای جلوگی��ری از افزایش 
قیمت ها و رش��د ت��ورم انجام و 
قیمت ها به شکل منطقی کنترل 

ش��ود. مدیری��ت ذخای��ر ارزی و 
هدایت آن به سمت اشتغال زایی 
و بخش های مول��د و رونق تولید 
انتظار دیگری است که در شرایط 
پساتحریم در میان جامعه شکل 
خواهد گرفت. بنابراین دولت باید 
با توجه به این مطالبات، مدیریت 
مسائل و موضوعات را انجام دهد. 
شاید انتظار مردم این باشد که 
صرفا دول�ت اقداماتی را برای 
پاس�خگویی به مطالبات آنها 
انج�ام دهد. ب�رای مدیریت و 
تحقق مطالبات انتظاری جامعه 
در شرایط پساتحریم مجلس 
و بخش خصوص�ی بای�د چ�ه 

اقداماتی را انجام دهند؟ 
در واقع از زمان ش��دت یافتن 
تحریم ها دولت به اندازه ای درگیر 
رفع مشکالت و چالش های ناشی 
از آن ب��وده که نظ��ارت خود بر 

بسیاری از موارد را کم کرده است 
و در ش��رایط پساتحریم مجلس 
باید کار نظارت بر بسیاری از امور 
و اجرای قوانین را تسریع بخشد. 
همچنین در ش��رایط پساتحریم 
دول��ت بای��د لوایح��ی را ب��رای 
مدیریت و هدایت بهتر امور کشور 
به مجلس ارائه دهد تا به تصویب 
نماین��دگان برس��د و قاعدتا این 
انتظار وجود دارد که مجلس این 
لوایح را سریع و البته با دقت نظر 
و دید مثبت به تصویب برس��اند، 
زیرا معطل ش��دن برخی از لوایح 
در مجلس، دس��ت دولت را برای 

اقدام سریع تر می بندد. 
طبیعت��ا جامعه خواس��تار این 
اس��ت که کاالها با قیمت پایین 
و کیفیت مناسب تولید و عرضه 
ش��ود بنابرای��ن دول��ت باید در 
مورد ارتقای کیفیت و استاندارد 

تولیدات پافشاری بیشتری داشته 
باش��د و بخش خصوصی هم باید 
خود را ملزم به رعایت این موضوع 
بداند. در عی��ن حال باید نظارت 
دولت و مجلس به گونه ای باش��د 
که از واردات بی م��ورد و بی رویه 
جلوگیری شود و بخش خصوصی 
نیز باید بداند که دیگر نمی تواند 
هر کاالی��ی را با هر کیفیتی وارد 

کشور کند. 
برخی از مش�کالت اقتصاد ما 
س�اختاری است و ش�اید این 
قس�مت از مش�کالت ارتباط 
چندانی به تحریم ها نداش�ته 
باشد. در ش�رایط پساتحریم 
این مش�کالت ساختاری باید 
چگونه حل شود که به موجب 
آن دولتم�ردان بتوانن�د ب�ه 
بخشی از مطالبات مردم پاسخ 

دهند؟ 

ای��ن موضوع به برنامه شش��م 
توسعه بازمی گردد. باید در زمان 
تدوین برنامه شش��م توسعه این 
موض��وع در نظ��ر گرفته ش��ود 
ک��ه برخی مش��کالت موجود در 
اقتصاد س��اختاری است و ربطی 
ب��ه تحریم ندارد. ضایع��ات زیاد، 
بهره وری کم، پایین بودن کیفیت 
و افت صادرات مش��کالتی است 
که قبال هم وجود داش��ته و این 
مسائل باید در قالب برنامه ششم 
پیگیری و پایش ش��ود. در عین 
ح��ال بودجه های س��االنه باید با 
برنامه شش��م توس��عه هماهنگ 
باش��د. مهم تر از آن بحث اقتصاد 
مقاومتی اس��ت. تحریم ها نشان 
داد ما هم ضربه پذیر هس��تیم و 
الزم اس��ت به اقتص��اد مقاومتی 
توجه بیشتری کرده و از تولیدات 

داخلی حمایت کنیم. 

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون 
برنام��ه و بودجه مجلس معتقد اس��ت 
اگ��ر قوانینی که تاکن��ون مغفول مانده 
ب��ه درس��تی اجرا نش��ود، در ش��رایط 
پساتحریم دولت نمی تواند به مطالبات 

انتظاری جامعه پاسخ دهد. 
تحریم های�ی که در گذش�ته علیه 
کشورمان اعمال شد، چه مشکالتی 
را برای اقتصاد ب�ه وجود آورد و به 
چه می�زان بر اقتصاد کش�ور تاثیر 

گذاشت؟ 
اگ��ر بخواهی��م مس��ائل را به صورت 
دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم باید این 
موضوع را بپذیریم که تحریم ها حدود 
20 ت��ا 30 درصد بر اقتصاد کش��ور و 
مش��کالت فعلی تاثیرگذار بوده است. 
می توان گفت یکی از مش��کالت ناشی 
از تحریم ه��ا باال رفت��ن هزینه واردات 
م��واد اولی��ه و تکنول��وژی اس��ت که 
به طور متوسط 15 درصد گران تر تمام 
می شود. مسئله دیگر ناشی از تحریم ها 
محدودیت در س��رمایه گذاری خارجی 
اس��ت. در عین حال تحریم سوییفت، 
تحریم ه��ای  بانک��ی،  تحریم ه��ای 
کشتیرانی و فروش نفت آثار نامطلوبی 

را بر اقتصاد برجا گذاشت. 
با توجه به مس�ائلی که برشمردید، 
و  مدیری�ت  ب�رای  دولتم�ردان 
پاس�خگویی منطق�ی و صحیح به 
مطالبات انتظاری جامعه در شرایط 
پس�اتحریم بای�د چ�ه رویک�ردی 

داشته باشند؟ 
در ش��رایط پس��اتحریم باید مدیران 
را  درس��تی  مدیری��ت  دولتم��ردان  و 
اعم��ال ک��رده و زمینه را ب��رای جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی فراهم کنند. 
همچنین بای��د در مورد پول های بلوکه 
شده ایران در خارج از کشور به گونه ای 
عمل ش��ود ک��ه ای��ن ارزها به ش��کل 
مس��تقیم وارد چرخه اقتصادی نشود، 
زیرا ورود مس��تقیم این ارزها به اقتصاد 
کشور موجب بیماری هلندی می شود. 

در س��ه س��ال اخیر تحریم ها شدت 
یاف��ت و در حال حاضر که قرار اس��ت 
تحریم ه��ا لغ��و ش��ود بای��د مدی��ران 

اقتصادی برنامه ریزی مناس��بی داشته 
باش��ند تا در شرایط پس��اتحریم، هم 
ب��ه مطالب��ات انتظ��اری مردم پاس��خ 
دهند و هم اقتصاد کشور را به گردش 
در بیاورند. اما یک مش��کل اساسی این 
است که در کش��ور ما معموال دولت ها 
توج��ه الزم را به اجرای قوانین ندارند. 
متاسفانه بسیاری از قوانین مانند قانون 
بهبود فض��ای کس��ب و کار، قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر، سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومت��ی و قانون بودجه 
به درس��تی و کام��ل اجرا نمی ش��ود. 
قاعدتا اگر این قوانین به درس��تی اجرا 
نش��ود، در ش��رایط پس��اتحریم دولت 
نمی تواند ب��ه مطالبات انتظاری جامعه 

پاسخ دهد. 
قاعدتا توقع دولت این است که در 
ش�رایط پس�اتحریم و برای امکان 
پاس�خگویی به مطالب�ات انتظاری 
م�ردم، مجلس نیز مس�اعدت الزم 
را داشته باشد. به نظر شما مجلس 
باید در این ش�رایط چه اقداماتی را 

انجام دهد؟ 
در ش��رایطی ک��ه دول��ت مش��غول 
مذاکرات هس��ته ای بود، مجلس سعی 
کرد به اس��تیضاح وزرا ورود پیدا نکند 
و برای حفظ وحدت در کشور از برخی 
مس��ائل چشم پوشی کند. اما در شرایط 
فعل��ی که مذاکرات هس��ته ای به توافق 
منجر ش��ده اس��ت قاعدتا مجلس هم 
آمادگ��ی دارد لوایح��ی را ک��ه ب��رای 
مدیریت ش��رایط پساتحریم به مجلس 
ارائه خواهد ش��د به تصویب برس��اند و 
حتی اگر الزم باشد، نمایندگان مجلس 
طرح های��ی را برای کمک به دولت ارائه 
و مص��وب خواهند ک��رد. در عین حال 
مجل��س ت��الش خواهد ک��رد وظایف 
نظارتی خود را به درستی ایفا و در مورد 
اجرای قوانین مغفول مانده مقداری به 
دولت سختگیری کند. در عین حال باید 
وزرایی که عملکرد ضعیفی دارند، مورد 
س��وال قرار بگیرند یا اس��تیضاح شوند 
ت��ا دولت بتواند با ی��ک تیم کاری قوی 
پاس��خگوی مطالبات انتظاری مردم در 

شرایط پساتحریم باشد. 

محمدحس��ین س��لیمی، عضو هیات 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران معتقد 
است به دلیل فقدان استراتژی صنعتی، 
دول��ت نخواه��د توانس��ت از ش��رایط 
پس��اتحریم به درستی استفاده کند و به 
بخشی از مطالبات انتظاری مردم پاسخ 

دهد. 
قاعدتا پس از اجرای توافق هسته ای 
و لغو تحریم ها، مطالباتی در س�طح 
جامع�ه ش�کل خواهد گرف�ت. این 
مطالبات چ�ه خواهد بود و چه مدت 
طول خواهد کش�ید تا دولت به این 

انتظارات پاسخ دهد؟ 
در س��ال های اخیر اعم��ال تحریم ها 
علیه کش��ورمان از یک سو و قطع شدن 
برخ��ی ارتباط��ات بین المللی از س��وی 
دیگر موجب شد مشکالتی برای اقتصاد 
به وج��ود بیای��د. ح��ال پ��س از توافق 
هس��ته ای صورت گرفته در بین مردم و 
در سطح جامعه، روزنه هایی از امیدواری 
برای بهبود ش��رایط به وجود آمده است. 
در واقع این انتظار بین مردم شکل گرفته 
که پس از لغ��و تحریم ها و اجرای توافق 
هسته ای، حضور سرمایه گذاران خارجی 
زمینه را برای خ��روج اقتصاد از رکود و 
رشد مثبت اقتصادی فراهم کند و البته 
طبیعی است که جامعه چنین انتظاراتی 
را داش��ته باش��د. اما قاعدتا تورم و رکود 
موج��ود در جامعه و س��ایر مش��کالت 
اقتصادی به یکباره حل نمی شود بنابراین 
در وهله اول مسئوالن باید با اطالع رسانی 
مناس��ب از ش��کل گیری توقع��ات بیجا 
جلوگیری کنند. در واقع مس��ئوالن باید 
این موضوع را به مردم اطالع رسانی کنند 
که پس از دو م��اه اجرای تعهدات ایران 
در توافق هس��ته ای آغاز و تحریم ها لغو 
خواهد شد بنابراین حداقل چند ماه طول 
خواهد کشید تا دولت بتواند به مطالبات 

مردم در شرایط پساتحریم پاسخ دهد. 
در س�ال های اخی�ر بخ�ش تولی�د 
و به وی�ژه بخ�ش صنع�ت ب�ه دلیل 
تحریم ها، متحمل خسارات بسیاری 
ش�د و به نظر می رسد اگر مشکالت 
تولید حل ش�ود دولت نیز بتواند به 
بخشی از مطالبات مردم پاسخ دهد. 

نظ�ر ش�ما در رابطه با ای�ن موضوع 
چیست؟ 

پیش از این نی��ز در مورد صنعت این 
موضوع را پیش��نهاد دادیم تا زمانی که 
اس��تراتژی صنعتی نداش��ته باشیم حل 
مشکالت مربوط به این بخش امکان پذیر 
نخواهد ب��ود. در واقع اگ��ر بخواهیم در 
شرایط پس��اتحریم صنعتی و صادراتی 
شویم، باید اس��تراتژی صنعتی طراحی 
و اجرایی ش��ود. از س��وی دیگ��ر باید از 
واردات کاالهای��ی که ب��ه تولید صدمه 
می زند، جلوگیری شود بنابراین یکی از 
مناسب ترین اقدامات این است که برای 
شرایط پس��اتحریم استراتژی صنعتی و 

صادراتی تهیه و تدوین شود. 
واقعی��ت این اس��ت که در ش��رایط 
پس��اتحریم س��رمایه گذاران خارجی و 
حتی س��رمایه گذاران داخلی تمایل به 
س��رمایه گذاری در واحده��ای تولیدی 
ارزب��ر، انرژی ب��ر و با به��ره وری پایین 
نخواهن��د داش��ت، بنابرای��ن تدوی��ن 
اس��تراتژی صنعتی و تعیین مشوق ها و 
معافیت هایی برای اجرای این استراتژی 
توس��ط واحدهای تولیدی برای جذب 
س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارجی 

بسیار ضروری است. 
بنابراین معتقدید که اگر استراتژی 
صنعت�ی و صادراتی وجود نداش�ته 
باش�د، دول�ت نخواهد توانس�ت از 
شرایط پساتحریم استفاده درستی 
کند و انتظ�ارات م�ردم را مدیریت 

کرده و به آنها پاسخ دهد؟ 
دقیق��ا! در واق��ع ب��ه دلی��ل فقدان 
استراتژی صنعتی دولت نخواهد توانست 
از شرایط پساتحریم به درستی استفاده 
کند و به بخش��ی از مطالبات انتظاری 
مردم پاسخ دهد. به عبارت دیگر پس از 
لغو تحریم ها باید اشتغال زایی در جهت 
صنایع رقابت پذیر و بهبودبخش فضای 
کس��ب و کار باش��د. تاکنون نی��ز عالوه 
بر مش��کالت ناش��ی از تحریم، فقدان 
برنامه و استراتژی صنعتی موجب شده 
کاالهای وارداتی به سمت کشور سرازیر 
ش��ود، واحدهای تولیدی دچار مشکل 
شوند و میزان بیکاری افزایش پیدا کند. 

آلبرت بغزیان: 

مردم خواستار کنترل تورم هستند

موسی الرضا ثروتی: 
دولت قوانین مغفول مانده را اجرا کند

محمدحسین سلیمی: 
استراتژی صنعتی تهیه و تدوین شود



 فناوری که زلزله و سونامی را
زودتر خبر می دهد

محققان آلمانی موفق 
به ساخت دستگاهی 
ش��ده اند که با تولید 
ص��دا یا ایجاد ن��ور می تواند کاربران��ش را از وقوع زلزله یا 

سونامی آگاه کند. 
در زمان وقوع زلزله یا س��ونامی ه��ر ثانیه اهمیت پیدا 
می کند و این موضوع تا جایی اس��ت ک��ه اگر چند ثانیه 
زودت��ر بتوان از وق��وع چنین حادثه ای اط��اع پیدا کرد، 
می توان به نجات جان انس��ان های بیشتری پرداخت. این 
فناوری جدید  »برینکو« نام داشته و شبکه ای برای ردیابی 
و اخطار زمین لرزه اس��ت که با استفاده از یک نرم افزار با 

اسمارت فون ها ارتباط برقرار می کند. 
س��االنه میلیون ه��ا زلزله در سراس��ر جه��ان به ثبت 
می رس��ند اما با پیش بینی زلزله و اعام هشدار می توان 
ج��ان افرادی که زی��ر آوار می مانن��د و محکوم به مرگ 
می ش��وند یا. . . را نج��ات داد. محققان آلمانی معتقدند، 
برینکو می تواند دس��تگاه زلزله سنج شخصی باشد که با 
کمک اس��مارت فون ها با کاربرانش ارتباط برقرار کرده و 
آنه��ا را از وقوع هرگونه خط��ری آگاه می کند. برینکو به 
شبکه بین المللی از دستگاه های لرزه سنج متصل بوده و 
کاربرانش را با کمک آالرم هش��دار و چشمک زدن های 
متوالی از کشف و تش��خیص زمین لرزه یا سونامی آگاه 
می کند. نرم افزار این دس��تگاه قابل نصب بر پلتفرم های 
اندروی��د و iOS اس��ت و ب��ه کاربرانش اج��ازه می دهد 
فعالیت ه��ای زمین لرزه را در اطراف محل زندگی ش��ان 

دریافت کنند. 

 کشف سنگ های مشابه زمین 
در سیاره مریخ

جدی��د  کش��ف  در 
مریخ نورد کنجکاوی 
ناسا در سیاره سرخ، 
سنگ های غنی از سیلیکای مش��ابه نمونه های موجود 
در قدیمی ترین بخش پوس��ته قاره ای زمین در اطراف 
محل جست وجوی این کاوشگر مشاهده شده است. این 
کشف در میان شواهد روافزونی انجام شده که براساس 
آنها مریخ در گذشته از شباهت بسیار بیشتری به زمین 

باستانی برخوردار بوده است. 
کاوش��گر کنجکاوی در مناطق اطراف دهانه گیل در 
حال گردش اس��ت. این دهانه 3.6 میلیارد س��ال پیش 
به وجود آمده و در این منطقه سنگ های روشن کوارتز 
مانند کش��ف ش��ده ک��ه در تقابل با ترکیب��ات بازالتی 
موجود در مناطق جوان تر – از لحاظ زمین شناس��ی–

سیاره مریخ قرار دارند. 
در مورد پوس��ته مریخ، دانش��مندان تصور می کردند 
که هی��چ فرآیند ماگمای��ی رخ نداده باش��د، از این رو 
پوسته باید بیش��تر از بازالت ساخته شده باشد. اگرچه 
ماموریت ه��ای اخیر به مریخ از وج��ود نمونه های ماده 
غنی از س��یلیکا خبر داده اند که فرضی��ه بازالتی بودن 

پوسته سیاره سرخ را مورد تردید قرار می دهد. 
محققان دریافتند، س��نگ های دارای رنگ روش��ن، 
غنی از س��یلیکا هس��تند و ترکیبات متفاوت��ی دارند. 
ترکیب برخی از این س��نگ ها مشابه قدیمی ترین مواد 

پوسته قاره ای زمین است. 

چاپگر قابل حمل برای تلفن هوشمند
حمل  قاب��ل  چاپگر 
دروپرینت��ر روش��ی 
س��اده را برای چاپ 
اطاع��ات مهمی که در تلفن هوش��مند خ��ود دارید، 
ارائ��ه می کند. چاپگر قابل حمل دروپرینتر را می توانید 
با گوش��ی های اندرویدی و آیفون ها مورد استفاده قرار 

دهید. 
این چاپگر از ابعادی برابر با 4.13 × 3.4 × 1.65 اینچ  
)10.4 × 8.6 × 4 س��انتیمتر( س��ود می برد و طراحی 
جمع وجورش اجازه می دهد بدون دردسر هرجایی که 

می خواهید آن را با خود ببرید. 
کارتریج دروپرینتر با کاغذ حرارتی استاندارد سازگار 
اس��ت و می توانید هر چیزی در تلفن هوشمند خود را 
به صورت سیاه و سفید چاپ کنید. باتری قابل شارژ این 
چاپگر هفت س��اعت چاپ مداوم را امکان پذیر می کند 
و همچنین به عنوان پاور بانک برای ش��ارژ تلفن همراه 

کاربر نیز قابل استفاده است. 

طبق آخرین آمار ارائه ش��ده توسط شرکت شاپرک، در فصل بهار بیش از 2 میلیارد 
تراکن��ش از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی انجام ش��ده اس��ت. براس��اس آمار 
ش��اپرک س��ه ماهه ابتدای س��ال جاری در کش��ور بیش از 2 میلیارد و 240 میلیون 
تراکنش از طریق سه درگاه پایانه های فروشگاهی، موبایل و اینترنت انجام شده است. 
بیش از 44درصد از کل تراکنش های شاپرک در استان تهران انجام و 66درصد نیز در 
س��ایر استان های کشور صورت گرفته است. خردادماه امسال تراکنش های الکترونیکی 
انجام ش��ده با کاهش 4درصدی در اس��تان تهران مواجه بود. اما در سایر استان ها این 
4درصد به صورت افزایش درآمارها ثبت شده است. درگاه موبایل در فصل بهار بیش از 
298میلیون و 212هزار بار برای پرداخت قبض و خرید شارژ مورد استفاده قرار گرفته 
است. اما سرویس خرید از طریق درگاه موبایل همچنان کمترین طرفدار را دارد. خرید 
از طریق این درگاه در سه ماهه ابتدایی سال تنها یک میلیون و 630هزار بار انجام شده 
است. اما با وجود کسر کارمزد برای تراکنش مانده گیری این درگاه در سه ماه بیش از 
118 میلیون و 650هزار بار برای مانده گیری مورد استفاده کاربران قرار گرفته است. 
پایانه های فروش یا همان دستگاه های کارتخوان فروشگاهی در سه ماهه ابتدای سال 
بالغ بر 197 میلیون و 350هزار بار برای خرید شارژ و پرداخت قبض استفاده شده اند. 
تراکن��ش مانده گیری از طریق دس��تگاه کارتخوان در فصل به��ار تعداد 165میلیون و 
381هزار تراکنش را به ثبت رسانده است. خرید از طریق درگاه پایانه های فروشگاهی 

بیشترین تعداد تراکنش را داشته است. 

قیمت روز انواع دوچرخه در س�طح بازار تهران به ش�رح زیر است. شایان ذکر است که این قیمت ها ممکن است براساس رنگ، 
یا وسایل جانبی تا 10 درصد تفاوت داشته باشند. 

قیمت جدید انواع دوچرخه در بازار

سام خوانندگان عزیز. همان طور که می دانید، بخش اعظمی از پول بلوکه شده ایران 
به کش��ور بازخواهد گشت. همچنین بس��یاری از شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی 
در آس��تانه ورود به کش��ور هس��تند و به قول آن دکتر رفته سفر،  »زنبیل گذاشته اند« 
برای ورود به کش��ور. خب اگر بخواهیم این وضعیت را به زبان ساده تشریح کنیم، باید 
بگوییم مثل این می ماند که تولد و عید برای کسی یکی شده باشد و پول خوبی دشت 
کند. از س��وی دیگر تا این پول ها را دش��ت کرد، بگویند فان سرمایه دار کشور عموی 
تو بوده و چون وارث نداش��ته و االن مرده، همه اموالش به تو می رسد!  خب شما تصور 
کنید آن آدم چه عکس العملی باید نشان بدهد. در وهله اول باید سعی کند خونسردی 
خودش را حفظ کند که س��کته نکند. این دقیقا همان کاری است که ما هم باید انجام 
بدهیم. نخس��تین کاری که ملت ایران، به خصوص جوانان، بعد از ش��نیدن خبر ورود 
مرسدس، زیمنس و فولکس واگن باید انجام دهند، حفظ خونسردی و مقاومت در برابر 
س��کته قریب الوقوع است. گام دومی که باید بردارند تاش و ممارست در جهت حفظ 
اموال واصله اس��ت. یعنی باید مراقب باشند ش��هناز خانم و شوهر پروین جون و دختر 
خاله ساناز و اقدس خانم زن اکبرآقا بقال، به بهانه اینکه دستمان تنگ است، چیزی از 
او به صورت قرض الپس نده نگیرند!  این دقیقا همان کاری است که دولت هم باید انجام 
دهد، که خودش��ان بهتر می دانند و گفتن ندارد و ما هم س��ِر بحث را می بندیم. مرحله 
س��وم  »مدیریت« مالی مناس��ب است. یعنی آن فردی که به او ارث رسیده، نباید همه 
پول��ش را برود از اژدر زاپاتا س��یب زمینی تنوری بخرد!  دول��ت هم دقیقا نباید از اژدر 
زاپاتا. . . ببخشید، دولت هم نباید همه تخم مرغ هایش را درون یک سبد بچیند. نباید 
تمام کش��ور را به شرکت های خارجی بس��پارد و باید با پولی که آزاد می شود بتواند به 
اوضاع تولید داخلی و صنایع کوچک و کارگاهی برس��د و دس��ت تولیدکننده داخلی را 
بگیرد. باید تاش کند وارداتی را که طبعا بعد از رفع تحریم ها افزایش می یابد، در عین 
اینکه افزایش می یابد، کاهش دهد. توضیحش کمی سخت است. یعنی واردات که زیاد 
می ش��ود، زیاد ش��دنش را کم کم، کم کند. یعنی. . . حرفه ای ترش می شود کاهش نرخ 
رش��د واردات!  دیگر خودتان حساب کنید یعنی چه. من بلد نیستم. خاصه دولت باید 
این کارها را بکند. البته ما کی باشیم که بخواهیم برای دولت باید و نباید تعیین کنیم. 
اینهایی را که گفتم کارشناس��ان اقتصادی می گویند. خاصه که آقا جان در یک کام 
عرض کنیم وارث محترم عموی ناتنی!  ای کسی که تولدت افتاده توی عید!  حواست به 
پول های ُکپه ای وارداتی باش��د که سرمایه مان فنا نشود. حرف اینها را هم که می گویند 
121 میلیارد این وس��ط گم ش��ده را گوش نکن. شانتاژ می کنند. فقط توضیح دادن به 

مردم بابت ریال ریال پول ها یادتان نرود. 

شارژر جدید و متفاوتی ساخته شده که با استفاده از یک شمع و 1۵0 سی سی آب به شارژ اسمارت فون یا تبلت ها می پردازد. شارژر جدید Candle Charger نام داشته 
و با استفاده از گرمای محدود حاصل از یک شمع به شارژ می پردازد. این شمع محصول شرکت FlameStower بوده که پیش از این نیز شارژری ساخته بود که با استفاده 

از شعله آتش کار می کرد. 

زنبیل گذاشته اند 

برنامه نویس��ان زی��ادی در سراس��ر دنیا 
مش��غول فعالیت هستند. اما همیشه در هر 
حرفه ای افرادی هس��تند که به چهره های 
ش��اخصی تبدی��ل می ش��وند. نرم افزارها و 
بازی های��ی را که امروز اس��تفاده می کنید 
به یکب��اره به وج��ود نیامده اند. کس��ی در 
جای��ی آنها را کدنویس��ی کرده اس��ت. این 
امر همچنی��ن در مورد پلتفرم هایی که این 
نرم افزارها روی آنها اجرا می شوند همچنین 
فضای وب و کل اینترنت صادق است. حتی 
زبان های برنامه نویسی که افراد از آنها برای 
س��اخت نرم افزارها اس��تفاده می کنند هم 
روزی توسط کسی نوشته شده اند. در ادامه 
به معرف��ی 12 برنامه نویس تأثیر گذار فعلی 

در دنیا می پردازیم. 

ریچارد استالمن
اس��تالمن از دهه 80 میادی تاکنون در 
راه آزادی نرم افزاری در حال مبارزه اس��ت. 
او چندین پروژه موفق را در زمینه گسترش 
برنامه ه��ا و ابزارهای��ی که متعل��ق به هیچ 
ش��رکتی نیستند، رهبری کرده است. شاید 
بیشتر با واژه Copyleft شناخته شود که 
در مقابل واژه کپی رایت ارائه شده است. او 
نویس��نده اصلی چندین مجوز کپی لفت، از 
جمله جی پی ال است؛ مجوزی که بیشترین 
اس��تفاده را در بین مجوزهای نرم افزار آزاد 
دارد. او تع��دادی از نرم افزارهای��ی را ک��ه 
به طور گسترده استفاده می شوند، گسترش 
داده اس��ت؛ نظیر ایمک��س اصلی، مجموعه 

کامپایلرهای گنو و اشکال یاب گنو. 

لینوس توروالدز
لین��وس توروال��دز خال��ق لینوک��س در 
خوابگاه خود در دانش��گاه هلسینکی است 
که یک سیستم عامل رایگان است. امروزه، 
لینوک��س سیس��تم عام��ل منتخ��ب برای 
پایگاه های داده، ابر رایانه ها، سرورها و البته 
خیل عظی��م عاقه مندان اس��ت. توروالدز 
به خاطر آغاز و توس��عه هس��ته لینوکس و 

همچنین نرم افزار گیت شناخته می شود. 

تیم برنرز-لی
او پروت��کل انتقال فرامتنی  )ابر متنی( یا 
هم��ان HTTP را ابداع ک��رد. فناوری که 
شبکه جهانی وب براساس آن ساخته شده 
اس��ت. به گفته تیم برنرزلی، وب هم مانند 

بیشتر انسان ها پس از 20 سالگی به مرحله 
اصلی شکوفایی خود رسیده است. 

دونالد نات
فعالیت ه��ای آکادمی��ک دونالدن��ات در 
زمینه عل��وم کامپیوتری باعث ش��ده به او 
لقب پدر تجزی��ه و تحلیل الگوریتم ها داده 
 News feed ش��ود. هر چی��زی ک��ه در
 فیس ب��وک می بینی��د یا پیش��نهاداتی که 
آم��ازون به کاربران خ��ود می دهد، به نوعی 

مرهون تاش های او است. 

بِرنِدن آیک
او خال��ق جاوا اس��کریپت اس��ت که در 
حال حاضر اس��تاندارد فعلی برای توس��عه 
نرم افزارهای وب است. اخیرا او منبع برخی 
جدال ه��ا هم بوده اس��ت. م��دت کوتاهی 
پس از اینک��ه به عن��وان مدیرعامل موزیا 
انتخاب ش��د، مشخص شد که او به یکی از 
کمپین های مخالف ازدواج همجنس گرایان 
در کالیفرنیا کم��ک نقدی کرده که همین 
موضوع دس��تاویزی برای فش��ار روی او از 
سوی مخالفانش شد. او مدت کوتاهی پس 

از این ماجرا استعفا کرد. 

سولومون هیکس
او کس��ی اس��ت که پلتفرم Docker را 
ایجاد ک��رد؛ فناوری که توس��عه دهندگان 
خیلی زود به آن عاقه مند ش��دند، چرا که 
می توانس��تند کدی را که نوش��ته اند روی 
 Docker ه��ر چیزی اجرا کنن��د. در واقع
به عنوان یک پروژه فرعی در شرکتی به نام 
dotCloud شروع به کار کرد، ولی وقتی 
به موفقیت رسید از این پروژه حمایت کرد. 
 Docker طبق ش��ایعات، در ح��ال حاضر

 یک میلیارد دالر ارزش دارد. 

مارک زاکربرگ
در  را  فیس ب��وک  اجتماع��ی  او ش��بکه 
خوابگاه دانش��گاه هاروارد س��اخت. امروزه 
ش��عار س��ریع »حرکت کن و هم��ه چیز را 
بش��کن« فیس بوک به فرهنگ اس��تارتاپی 
در دنیا تبدیل ش��ده است. فلسفه شخصی 
زاکربرگ در مورد ارتباطات جهانی و تعامل 

اجتماعی فیسبوک را به پیش می راند. 

دیوید هاینمایر هانسون
برنام��ه نوی��س دانمارکی ک��ه در دنیای 
برنامه نویس��ان به DHH معروف اس��ت، 
خالق Ruby on Rails است که چارچوب 

محبوب برنامه نویسی وب محسوب می شود 
و در س��ال 2005 جای��زه هکر س��ال را از 

سوی گوگل برای او به ارمغان آورد. 

برام کوهن
در س��ال 2001 پروت��کل بی��ت تورنت 
را اب��داع ک��رد سرویس��ی که با شکس��تن 
فایل های س��نگین به دسته ای از فایل های 
کوچک ت��ر ام��کان دانلود همزم��ان آنها را 
فراهم می س��ازد. بیت تورنت حاال با داشتن 
ح��دود 250میلیون کاربر در سراس��ر دنیا 
بس��یار متداول اس��ت. س��رعت باالی بیت 
تورنت برای دانلود موس��یقی، ویدیو و بازی 
این سرویس را به سرویسی متداول در دنیا 

تبدیل کرده است. 

جیمز گاسلینگ
او ج��اوا را ابداع کرد که ب��ه همراه جاوا 
زبان ه��ای  متداول تری��ن  ب��ه  اس��کریپت 
برنامه نویس��ی در دنیا تبدیل ش��دند. البته 
برخاف اسمشان این دو زبان برنامه نویسی 
چندان به هم ش��بیه نیس��تند. گاسلینگ 
Sun Microsy s  ممانی که در ش��رکت

tems کار می کرد جاوا را س��اخت. س��ان 
مایکروسیستمز ش��رکتی پیشرو در زمینه 
فن��اوری بود که در س��ال 2010 توس��ط 
اوراکل خریداری ش��د. پ��س از فروش این 
ش��رکت به اوراکل گاس��لینگ ش��رکت را 
ترک کرد و به یکی از بزرگ ترین منتقدان 
اوراکل تبدیل ش��د. پ��س از آن برای یک 
دوره کوت��اه پنج ماهه به گوگل پیوس��ت و 
 Liquid در حال حاضر نیز در اس��تارتاپ

Robotics مشغول به کار است. 

بیارن استرا استروپ
دانش��مند علوم کامپیوتر دانمارکی زبان 
برنامه نویس��ی ++C را در سال 1978 ابداع 
کرد. او به زبان برنامه نویسی C که پیش از 
این توس��ط دنیس ریچی ساخته شده بود، 
ویژگی های��ی را اضاف��ه کرد و ای��ن زبان را 
برای استفاده عموم مردم کاربردی تر کرد. 

جان کارمک
ج��ان کارم��ک بیش��تر به عن��وان خالق 
Doom شناخته می ش��ود. او تکنیک های 
گرافیک س��ه بُعدی را توسعه داد، به طوری 
ک��ه هنوز هم مورد اس��تفاده هس��تند. در 
حال حاضر، او به عنوان مدیر فناوری پروژه 
Oculus VR فیس بوک فعالیت می کند. 

1۲ برنامه نویس تأثیر گذار دنیا چه کسانی هستند؟ 

s من چطور باید زندگی کنم؟ 
s همه ما گناهکاریم. فقط سعی کن زیاد گناه نکنی*

s1 حس��ن روش��ن، ملی  پوش فوتبال ای��ران در ج��ام جهان��ی 1978 آرژانتین در 
گفت وگویی در پاس��خ به تأثیرات توافق هس��ته ای بر فوتبال ملی ایران با اشاره به این 
امر که این توافق با اثرگذاری روی توده مردم افزایش س��طح روحی و شادمانی آنها را 
موجب شده است، اضافه می کند: »مردم پس از چندین سال مزد شکیبایی خویش را 
دریافت کردن��د. در تمامی حوزه ها تصمیم های بهتری اتخاذ و موفقیت حاصل خواهد 

شد.«
s2 س��ال ها قب��ل    » محمد خ��وش چه��ره« – تبیین کننده سیاس��ت های اقتصادی 
محم��ود احمدی نژاد قبل از انتخابات نهمین دوره ریاس��ت جمه��وری – با حضور در 
یک برنامه ورزش��ی از   » کاهش تدریجی تصدی گری دولت« و    » رش��د سرمایه گذاری 
بخش خصوصی«  به عنوان دو رویکرد عمده خصوصی سازی نام برد. اما    » حسن روشن« 
 ضم��ن بیان این موضوع که فوتبال ای��ران را    » دالل« ها اداره می کنن��د، اعتقاد دارد:   
 » آنها حتی مدیران عامل را تعیین می کنند«. او می گوید:    » این موضوع در سایر نقاط 
دنیا نیز دیده می ش��ود اما این فعالیت به صورت قانونی و کنترل ش��ده انجام می گیرد.« 

خصوصی سازی را روی بوم نقاشی کنید و به صورت قانونی به ونزوئا بفرستید. 
s3 آن ه��ا با دعوت از    » رویانیان«  مدیرعامل پیش��ین پرس��پولیس برای حضور در 
برنامه خندوانه مردم را شادمان می کنند. بخندید. نامی که دوباره به عنوان نامزد اصلی 
هدایت پرسپولیسی ها مطرح می شود. هنوز هم    » سرمایه« حرف اول و آخر را می زند.   
 » دالل« ها صاحبان س��رمایه را هم تعیین می کنند؛ به آنچه برای همه    » س��وء س��ابقه   

 تعریف می شود لبخند بزنید.« 
s4 روشن در گفت وگوی تفصیلی خویش تنها نقطه مثبت لیگ پانزدهم فوتبال ایران 
را برنامه همکاری س��ازمان لیگ فوتبال ایتالیا با ایران ارزیابی می کند و ادامه می دهد:   
 » الگوبرداری از ایتالیایی ها به پیش��رفت فوتبال ایران کمک می کند.« همیشه تنها یک 

نقطه مثبت در کارنامه این و آن دیده می شود. ثبت است در جریده عالم دوام ما. 
s5    » کمیس��یون اصل 90 مجلس از پرونده س��نگینی برای فوتبال صحبت می کند 
که 80 درصد آن واقعیت دارد. بررسی های قوه قضاییه می تواند دست دالل ها را بسته 
و به فوتبال کمک کند.« روش��ن با بیان این موضوع از آن به عنوان نقطه امید دیگری 

در حوزه ورزش نام می برد. 
s6 مزد ش��کیبایی و صلح. چند سال پیش و در دوران مهرورزی و غیبت دلواپسان، 
باشگاه استقال در زمین چمن مرغوبکار تهران، دختران و پسران را در دو نیمه زمین 
فوتبال رو در روی هم قرار داد. س��ر وصدای اندک این س��هل انگاری هم با انحال تیم 
بانوان این باش��گاه فروکش کرد. گاه به گاه مرور خاطرات دور و نزدیک مثل ورق زدن 
ی��ک آلب��وم قدیمی رنگ و رو رفته عذاب آور اس��ت. در صفحات قبل��ی این آلبوم تیم 
ملی والیبال بانوان ایران در س��ال 1966 مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا را به دست 

می آورد. . . 
*جزیره/ پاول النگین
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